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PUBLICAȚII DE De. D. GRECESCU 

De l'Achorion Schoenleinii ou du Champignon de la Teigne faveuse. 'Thise 

pour le doctorat en medecine avec une planche de 4 figures gravtes sur 

euivre. — Paris, 1868, în 40. 

Curs elementar de botanică. Partea |. Anatomiea şi Fişiologiea plantelor. 
Text autografiat cu spesele direcţiei Scolei Naţionale de Medicină şi Far- 

macie. — Bucureşti 1869 în 40, cu figuri. — Cu totul consumat. 

Consideraţii asupra epididimitei blenoragice. Memoriu pentru concursul gradu- 

lui de Medic-Maior. — București, 1871 în 80. 

Excursiune botanică făcută la Sinaia prin Buceci în anul 1868. Monitorul oficial 

anul 1569 No. 50 şi Revista Contimporană literară și Științifică, anul 1876. 

Excursiune pe la Agapia Văratic și Neamţu în anul 1874. Revista Contimpo- 
rană anul 1576 No. &. 

Plantele Grădinei Botanice din București cultivate în decursul anilor 1871 — 

1875, conţinend o ochire asupra istoriei grădinilor botanice din Europa şi 

asupra acelei de la Cotroceni, o tabelă diagnozică a familiilor naturale şi 

enumeraţiea plantelor cultivate. — Bucureşti, 1876, în 80. 

Enumeraţiea plantelor din Româniea ce cresc spontaneu și cele ce sunt fre- 

cuent în cultură. — Bucuresti 18S0 în 80, 

Hiperxilemiea viilor sau Ariceala. Memoriu asupra bilei ce a bîntuit viile din 

dealurile de la Odobeşti, laşi şi Cotnari în anul 1883, dat Ministerului Do- 

meniilor, Agriculturei și Comerciului și publicat în același an în Monitorul 
oficial din Decembre. 

Flora medicală a României, considerată subt raportul distribuţiei geografice a 

speciilor n6stre medicinale indigene, în Buferinul Societătei Geografice a 

Româmiei ton. LII și IV, anul 1892. București. 

Excursiuni botanice făcute în Munţii Mehedinţului, Gorjului și Argeşiului în 

anul 1595. Raport către Ministerul Instrucţiei Publice, publicat în Bule- 

tinul ministerului din acelasi an. 

Excursiune botanică facută în munţii districtului Suceava în anul 1897. Raport 

Ministeriului Iustrucţiei Publice în acelaşi an. 
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In anul 1580, dupe puţinele plante adunate, am publicat un 

opuscul subt titlul de ExumERAŢIEA PLANTELOR DIN ROMÂNIEA, dar în care 

nu se coprindea şi Dobrogea. De şi acea slabă încercare a fost primită 
cu destulă favore la noi şi în străinătate, totuşi, din parte-ne, nu 

putem dissimula nesuficienţa sa, unele erori de determinare şi lipsa 
regulilor de observat. Aceste defecte au fost neevitabile, considerând 

debutul nostru şi mai cu seamă penuriea de mediloce ştiinţifice abso- 

lut necesare pentru studiile şi lucrările de asemenea natură. Într'a- 

dever, în acel timp de stare rudimentară, nici noi personal şi nici 

institutele nostre culturale nu posedam colecţii botanice şi nici opere 
proprii menite să îndrumeze şi să faciliteze cunoşterea, comparaţiea 

şi determinarea plantelor, mai cu seamă a celor din Româniea unde 

Florele diferitelor regiuni ale Europei îşi dau mâna. 

Dar, după aceea, materialul nostru de plante adunate din dife- 

ritele părţi ale ţărei augmentând în mod considerabil şi formele vege- 
tale rare, puţin cunoscute sau critice ivindu-se mereu, a trebuit ea, 

îndată şi cu propriile nostre spese, să procedăm fără preget şi cu totă 

silința la constituirea unui HERBARIU GENERAL DE PLANTELE EUROPEICE, 

colectând din tote părţile continentului european tote felurile, avend, 

insă, şi o deosebită atenţie pentru acelea din ţările nostre vecine care 
sunt de un interes cu mult mai direct pentru Flora ţărei nâstre. În 
acest scop, n'am cruțat nici timp şi nici sacrificii pentru obţinerea 

plantelor din kuropa, din care o parte a fost dobendilă prin schimbul 

reciproc al plantelor din Româniea cu dileriţii botanişti din străină- 

tate şi cu societăţile botanice de schimb la care am participat. Acest 

herbariu, astădi în posesiea Laboratoriului de Botanică al Facultăţei 
de Medicină din Bucureşti, este destul de avut şi impunător prin nu- 

metrul genurilor, speciilor şi al varietăţilor de plante vasculare europeice 

ce conţine, tote supuse acţiei de otrăvire prin biehlorurul de mereu- 

riu, fixate pe foi albe de chârtie, coordinate şi înregistrate. Pentru 
nomenclatura, coordinarea şi catalogarea acestei colecţii ne am servit 
de cunoscuta operă a lui C. F. Nyman: Conspecrus FLORA: FUROPAEA. 

Botaniştii şi amatorii noștri se pot folosi eu înlesnire de dânsa. 

Pe lângă acestea, prin schimbul de plante din Româniea cu 

străinătatea, ne am putut pune şi în relaţii ştiinţifice cu câţiva distinși 



VI 

maestri şi confraţi din străinătate, schimbând şi discutând împreună 
vederi asupra cazurilor dificile, critice sau dubiose ce se presentau, 

pentru a ne asigura dacă cutare fel, pus în discuţie, este sau nu cu- 

noscut şi descris, subt ce numire botanică etc. Este locul şi timpul, 

cu darea la lumină a operei nostre, să aducem o amintire publică şi 
neştersă din inima nostră, ca omagiu, amicilor şi confraților care ne 
au împărtăşit luminele şi concursul lor în scopul lucrărei nostre. Ast- 

tel, aduce-vom, mai ânteiu, expresiunea gratitudinei nostre memoriei 

acelora cari au dispărut d'intre noi: Profesorul H. BAiox. veneratul 

nostru maestru din Paris; Da. J. Pancic, din Belgrad; J. BuBELLA, din 

W setin în Moraviea; Da. K. Keck, din Aistersheim, în Austriea-de-sus ; 

Vrcron de JANkA din Budapesta. Aceeaşi expresiune de mulțămire şi 
gratitudine aducem DD. Le Jouis, din Cherbourg ; G. Rouv, din Paris, 

pentru plantele lor rare oferite şi pentru descrierea unor specii din Ro- 

mâniea, eronat cunoscute sau necunoscute până acum; VINGENȚIU DE 

Bongăs, din Budapesta, pentru notele şi publicaţiile sale asupra unor 

plante ce “i am comunicat prin anii 1881—18582; Laos SimoNkAI (0di- 

nioară Simkovici) din Arad, pentru plantele sale de pe lrontiera 

nostră carpatică şi pentru meritosa sa operă ENUMERATIO FLoR.£ TRAN- 

SILVANLE VASCULOS.E CRITICE, lucrare de mult interes şi profit pentru 

căl&uzirea şi determinarea numirilor speciilor nostre carpalice; J. Roe- 
MER şi J. DE Csaro, din Transilvaniea, pentru frumosele şi intere- 
santele lor plante transilvanice bencvol trămise. Însă, o deosebită şi 

plăcută datorie de mulțămire exprimăm excelentului nostru amic şi 

confrate D. Dn. Anpap DE DEGEN, din Budapesta, atit pentru marele 

număr de plante banatice şi balcanice ce'i datorim, fiind, în mare 

parte, rare şi cu totul interesante pentru cunoştiința plantelor nostre, 

cât şi pentru numerosele relaţii, note şi observaţii asupra multor din 

plantele nostre rare, dificile sau dubiose ce'i am comunicat. 

Între plantele n6stre din ţră, care constituesc HenBanIuL FLOREI 

Românier păstrăm cu o preţiosă amintire câteva exemplare comuni- 
cate de regretatul nostru coleg şi amic Da. D. BRânzZĂ în schimb cu ale 

nostre. Nu vom omite şi mica colecţie de plante din vecinătăţile M6- 
năstirei Neamţu, făcută prin 1874 de r&posatul Fanmacrsr CHANIA din 

Buhuşi. Cu prilegiul de faţă, ne grăbim să exprimăm cele mai vii 

mulţămiri stimatului nostru amic D. Wiueu Knecnrer, Directorul 
Grădinilor publice ale Statului, pentru plantele montane şi alpine ce 

ne a comunicat aprope pe fiecare an de la 1885 încoce. Domniea-sa, 

âncă de pe atunci, pe lângă numerosele sale sarcini, se ocupă cu co- 

lecţiea plantelor nostre alpine, destăşurând un zel şi o pasiune mai 
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pre sus de orice laudă. Numele acestor bărbaţi figureză, pentru plan- 
tele lor, alături de localitatea de unde planta a fost culesă. În acest 

herbariu, de când s'a trecut în posesiea Laboratoriului de Botanică 

Medicală, se găsesc şi câteva plante alese din herbariile presentate de 

elevii noştri de la Seola superioră de Farmacie şi al căror nume figu- 
reză pe etichetele acelor plante ce s'au interealat în colecţie. Nu pu- 

tem încheea aceste linii fără a aduce o publică mulţămire Domnului 

FARMACIST D. BARToLoMEIU ajutorul şi preparatorul cursului nostru de 

Botanică de la Facultatea de Medicină, pentru îndelungatul şi neobo- 

situl s&u ajutor ce ne a dat în decurs de cinci-spredece ani, la tote 
operaţiile şi manipulaţiile ce au fost necesare pentru constituirea co- 
lecţiilor nostre. 

Asemenea, şi HenBARiuL FLOREI ROMÂNIEI acum aparţine tot La- 

boratoriului de Bolanică Medicală al Facultăţei de Medicină din Bu- 

cureşti. Acestă colecţie coprinde plantele vasculare din tote părţile 

ț&rei: Olteniea, Munteniea, Moldova şi Dobrogea. Comptând tote fe- 

lurile de plante vasculare indigene şi naturalizate aflate şi enumerate 

în opera de faţă, avem cifra ce trece peste 3000 feluri, din care peste 

2450 specii şi vre-o 550 varietăţi, tote coprinse în 695 genuri, deose- 

bit de speciile introduse şi vulgarizate în cultura grădinilor pentru 

folosele economice şi gustul ornamental. Speciile spontanee şi natu- 
ralizate portă numărul de ordine subt genul în care aparţin; cele 

horticole, introduse şi vulgarizate portă numa un punct gros (e) ca 

deosebire. 

Din varietățile enumerate multe sunt considerate de unii autori 

drept specii. Nu este aici locul să intrăm in definiţiea termenelor taxi- 

nomice de specie, subspecie, rasă şi varietate, asupra cărora discu- 
țiile stau âncă deschise şi din care a resultat cele dou& taberi ce fac 

scole: cea lineană, sintetică sau restrinsă, disă scola tradiţională sau 
ortodoxă, precum o numeşte Kirschleger; cea laltă, analitică sau 

multiplicatrice, este scola independentă care, chiar din micele dife- 

rențe, adesea nepermanente şi neereditare, constitueşte şi erigeză 

specii, parcelând astfel speciile stabilite de scola precedentă. Şi una 

şi alta işi au partea cea bună pe cât timp nu trec limitele bunului 

sim| şi nn ajung la exageraţii. 
Ca total de specii, Flora nostră intrece în câtva registrul Florei 

vasculare a Transilvaniei, judecând după opera lui L. Simonkai care 

a scrutat cu o rară perspicacitate şi profundă cunoştiință tot ce s'a 

lucrat asupra Florei Transilvaniei. Densul enumeră 9276 specii în 

sensul scolei sintetice. Comparativ cu Flora rumelico-bulgară, jude- 
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când după opera recentă a lui |. Velenovsky „F/ora Bu/garica“ care 

enumeră 2650 specii, suntem cu vre-o 200 specii in inferioritate. Cu 

tote că opera lui 1. Velenovsky este susceptibilă de oarecare amendări 

şi reduceri asupra multor specii emise, totuşi, numărul mai însemnat 

de forme vegeta!e din Bulgariea se explică prin faptul de observaţie 

al geografiei botanice ce se enunţie astfel: cu cât ne depărtăm din 

țările septentrionale — unde vegetaţiea abundeză mai mult prin imen- 

sul număr de individe vegetale, de cât prin variaţiea formelor sale — 
aflăm că în ţările meridionale vegetaţiea devine cu mult mai variată 

în formele sale. 
PRODROMUL FLOREI ROMÂNIEI de Dr. D. Brânză, publicat în 1883, 

enumeră 2100 specii. Pe lingă plantele adunate de dânsul şi cele 

aflate în Muzăul de Istorie Naturală din Iaşi, pe care ne putem baza 

ca specii bune, fiind studiate, determinate şi controlate de densul, 

prodromul enumeră şi speciile indicate la noi de diferiţii botanişti 

sau exploratori !, fără ca dânsul să le fi v&dut, dar pe care nu le ia pe 

a sa respundere?. Wintre acestea: 225 specii nu sunt aflătore în tot 

coprinsul țărilor dacice; altele, în număr de vre-o 90, sunt eronat 

determinate. Astfel, remân în Prodromul D-rului D. Brânză numa 

1875 specii bune. La acestea trebue să adăogăm âncă 220 specii ne- 

indicate în Prodrom şi aflate parte in Dobrogea *, parte în Moldova 

şi în Munteniea$, ceea ce dă un total de 2095 specii bine cunoscute 
şi confirmate. 

Din parte-ne, în lucrarea nostră, am înlăturat menţionarea plan- 

telor enumerate în publicaţiile botaniştilor ce au făcut la noi explo- 

rări, neavând prilegiul de a vedea şi controla acele plante, dobândind 

1. Edel. Jul. Bemerkungen iiber die Vegetation der Moldau nach eigenen in Jahre 

1535 gemachten Beobachtungen entworfen. — Gucbhard Ch. Enumeratio plantarum quas 

per annos 1842 ad 1848 in Moldavia collegit et observavit (manusc. în biblioteca lui Alph. 

de Uandolle, Geneva fide D. Branza in Prodr. FI. României, introdueţiea p. XXV şi 

urm.)—Czihak J. Dr. şi Szâbo J. Dr. Heil-und Nahrungsmittel Farbstofle, Nuz-und Haus- 

gerăthe, velhe Ost-Rumănen, Moldauer und Walachen, aus dem Pflanzenreiche gewinen (în 

Flora ann. 1863),  Schott Arth Ritt in die Walachei (Ausland XXIII, 1859).—Hoffmann 

Ul. Excursiile botanice ale Scolei Naţionale de Medicină in Muscel /Monit. medic. al Româ- 
niei aan 1862), în munţii Buzeului și ci Prahovei (Monit. medic. al Românie:, ann. 186%), 

și în munţii Vâlcei şi ai Gorjiului, manuscr. în 1864, vedut de Dr. D. Brânză (Prodr. 

introduct. p. LXV).—Grecescu D. Dr, Enumerația Plantelor din Româniea ce cresc spon- 

taneu şi cele frecuente în cultură. Bucureşti 1880. — Asemenea şi publicaţiile câtorva 

botanişti transcarpat'ni: Joh. Chr. Baumgarten Vine. de Borbăs, Fr. Fronius, Victor 

de Janka, Aug Kanitz, F. Schur, M. Fuss, L. Simkovici ele. peutru oarecare specii 

aflătoare pe liniea de frontieră a Carpaţilor noștri. 
2. Brânză D. Dr. Prodromul Florei României, introducţiea pag. VIII 

3. Brânză D. Dr. Vegelațiunea Dobrogei, in Analele Academiei Române, Ser. II, 

tom. 1V. Secţ II. — Bucureşti, 188%. 
4. 1d. Plante nouă pentru Flora Dobrogei. - Contributii nout la Flora României, în 

Anal. Acad. Rom. Ser. II, tom. XI.-. Bucureşti 1889. 
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âncă şi convingerea că aflarea unora pe teritoriul nostru şi determi- 

narea specifică a altora sunt mult supuse la cauţie şi că lasă indoelă. 

De aceea, ne am mărginit numa în exiberea plantelor adunate de noi, 

pe care astfel le am avut dinaintea n6stră, le am observat, le am 

studiat şi verificat, determinindu-le numirea în deplină cunoştiință de 
cauză. Aceste împrejurări au făcut ca lucrarea de faţă să temporiseze 

pînă ce să putem da publicităţei un contingent de plante care să re- 

presenteze tote părţile ţărei şi aprope întrega Floră vasculară a ho- 

mâniei. 

Lucrarea nostră este diferențiată în două părţi: 1. PARTEA SISTE- 

MATICĂ şi II. Panrea GEeoGanRarică sau disposiţiea naturală a plantelor 

nostre vasculare pe teritoriul României. 

PARTEA SISTEMATICĂ coprinde: 1% expunerea Metode: de clasifi- 

caţie şi caracterele diferenţiale ale Famzliilor Naturale ce se referă 
la speciile țărei nostre; 20 Plora sistematică a României dispusă în 
seriea Familiilor Naturale, enumerând genurile şi speciile nostre 

vasculare. 

Este tot cunoscuta elasificaţie ce am stabilit-o la Grădina Bota- 

nicăl a Sedlei de Medicină pe când eram în capul direcţiei sale, între 

anii 18567—1875, pe care o urmăm şi în prelegerile nostre didactice. 

O publicăm în amănuntele sale, desemnând caracterele speciale ale 

divisiunilor, subdivisiunilor şi claselor întocmite. Pentru a nu ne pune 

în desacord cu numerosele opere de Floră care urmez metoda lui 

Aug. Pyr. de Candolle, am căutat să aşedăm Familiile Naturale, pe 

cât s'a putut, în acelaşi mod, începând cu Ranunculaceele şi termi- 

nând cu Ecvisetaceele. 
De şi, în fond, elasificaţiea nostră nu se depărteză de bazele prin- 

cipale stabilite prin Metoda Naturală a lui Ant. L. de Jussieu şi prin 

aceea a lui Aug. Pyr. de Candolle, ea presenteză oarecare modificări 

ce consistă mai mult în termenii întrebuinţaţi, termeni mai apropriaţi 

şi în raport cu cunoştiinţele actuale, căutând în acelaşi timp ea, subt 
o formă simplă şi necomplicată, să potă coprinde tote familiile de 

plante indigene şi exotice. Termenii de Crsptogame şi Fanerogame 

astădi nu sunt de cât expresii tradiţionale, obicinuite în vorbire, dar 

improprii spre a constitui o adevărată definiţie taxinomică. Epitetul 

de Acotilodine dat Criptogamelor este şi mai defectuos, şi mai iin- 

propriu, dând a se înţelege că germenul acestor plante ar fi embrion, 

1. Grecescu D. Dr. Catalogul Plantelor cultivate în grădina Botanică din București 

în cursul anilor 1871—1875. București, 1876. 



insă lipsit de cotiledone. Asemenea, epitetele de Fzogene şi FEndogene 
aplicate de Aug. Pyr. de Candolle, în metoda sa, Dicotiledonelor Şi 
Monocotiledânelor, nu mai puţin, sunt defectuose şi neconforme cu 
structura şi desvoltarea corpului acestor plante. Nu mai vorbim de 
termenii /alofite, Cormofite, Acrobrii, Amfibrii, Acramfibrii ete., cu- 
vinte dificile şi de o semnificaţie iarăşi improprie cu structura şi cu 
caracterele ce trebuesc alese în taxinomie, de unde desuetudinea în 

care aceşti termeni au r&mas. Recunştem că şi clasificaţiea nostră, 
ca tote cele cunoscute, nu este perfecțiea sevirşită; de aceea nu des- 

chidem o pledoarie în favorea sa. 

helativ la punctul al doilea, regretăm că n'am putut satisface 

intenţiea nostră de a da o deplină descriere pentru fiecare familie, gen 
şi specie enumerate. Ar fi trebuit, astfel, ca lucrarea nâstră să apară 

intreit de volumin6să, ceea ce ar fi necesitat cheltueli mai pre sus de 

puterile nostre. Dar, în faţa botaniştilor, ne putem dispensa de aceste 

descrieri, fiind tutulor destul de cunoscute, grație numeroselor opere 

de Floră ale diferitelor țări ce ne încongiură. Numa speciile noui, cele 

dificile şi critice, cum şi multe din varietățile lor sunt descrise sau 
insoţile de oarecare vederi şi aprecieri ce pot servi la caracterizarea 

lor. Marea parte de specii cunoscute şi descrise de autori sunt urmate 

de numele autorului legitim, citând opera sa şi data apariţiei sale. 

Singura operă a lui Linneu qisă Species Plantavum editio secunda, 

Holmiz, 1762 — ediţiea oficială cum se dice — face excepţie prin lipsa 

punerei datei, de oarece se ştie că marea parte de autori au adoptat 

numa ediţiea din 1762 a acestei opere şi am găsit de prisos a pune 

şi repeta data acesta la fiecare citaţie. Cele lalte opere lineane portă 

datele publicaţiei lor. Afară de acestea, speciile cunoscute şi descrise 

în principalele opere de Floră ale diferitelor țări europeice, pe lingă 

citatele autorilor legitimi, sunt urmate şi de citatele autorilor operelor 

renumite ce fac autoritate in materiea acesta, precum: 

DE CANDOLLE. Prodromus systematis universalis regni vegetabilis 

16 vol. Paris. 1824 —1868. 

STURM lou. W. Deutschland Flora im Abbildungen nach Natur 

mit beschreibungen. | Abtheilung: Phanerozame; heft 1—96. Niirn- 

berg. 1798—1x55. 

Kocu (ruur. D. $. Synopsis Flore (rermaniece et Helvetica» edilio 

secunda. 2 vol. Francfortu pe Mein. 1543-—1844. 

REICHENBACH L. pater. Flora germanica ereuwrsorta 3 vol. Lipska. 
1830—1832. 

RercHENBACH |, pater et RercHENBACH H. G. filius. Icones Flore 
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germanice et helceticre. simul, tevravrum  adjacentium  oro medice- 

Europe. 23 vol. Lipska. 1555—1896. 

LEDEBOUR C. Fa. Da. Flora rossica sive Fnumeratio pluntavrum 

in totius imperii vossici hucusque obserratarum. 4 vol. Stuttgart. 

1849 —1855. 

CRENIER ET (GODRON. Flore de France, 3 vol. Paris. 1948— 1556. 

Borssren Epm. Flora orientalis sive Enumeratio plantarum în 

Oviente a Graecia ct Eyypto ad India fines hucusque observatarum. 

5 vol. Basel. 1867—15854. 

SSCALECHTENDAL, Da. D. F. L. von. — LANGETHAL Da. L. E. UND 

ScuENk Da. ERN. Flora von Deutschland, fimfte auflage, revisiri von 

Hallier Dr. Ernst. — 30 vol. Gera-Untermhaus. — 1887. 

Aceste citaţii, pe lingă facilitatea ce se dă botaniştilor ce vor 

dori să ia cunoştiință complectă de caracterele plantelor la care se 

găsesc puse, dă şi o idee generală despre întinderea acelor specii şi 

despre situaţialor în continentul nostru european, faţă cu ţera nostră. 

Apoi, pentru speciile mai mult sau mai puţin localizate imprejurul no- 

stru sunt citate operile autorilor Florei Austriei, Ungariei, 'Transilva- 

niei, Banatului, Serbiei, Bulgariei, Basarabiei, Chersonului, 'Tauridei 

şi Caucazului. 

Tot în scopul de a procura botaniştilor datele bibliogralice ce 

se refer la cunoştiințele descriptive ale speciilor nostre, ne am servit 

şi de citatele altor mulţi autori după cum ni sa părut folositor şi 

oportun. De aceea, am făcut usagiu şi de principalele sinonime ale 

speciilor ce sunt cunoscute şi descrise de diferiţi autori. Este bine 
ştiut că .sinonimele, în sistematică, folosesc forte mult, putend con- 

duce şi facilita cunoşterea şi determinarea numirilor ştiinţifice — 

adesea dificile şi obscure în diagnosticarea speciilor —; apoi, prin 

diferenţele şi prin datele ce portă, ne dau seamă de transmutările ge- 

nerice şi specitice cum şi de prioritatea ce se cuvine autorilor respec- 

tivi, punct asupra cărui botaniştii moderni [in cu osebită insistenţă. 
Sinonimele sunt şi bibliografiea genurilor, a speciilor şi a varietăţilor 

unde sunt puse, putend astfel servi la trebuinţă. Deosebit de acestea, 

în schimbul de plante, adesea avem a face cu numiri sinonime în loc 

de numiri capitale conforme regulei de prioritate; astfel, sinonimiea 

nu este lipsită de folose şi subt acest raport. 

Pentru numirea capitală a genurilor, a speciilor şi a varietăţilor 

enumerate ne am contormat regulei generale de nomenclatură binară, 
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dupe cum se urmeză de la epoca lui Linneu pină acum, regulă pro- 

clamată ca Lege de nomenclatură! in Congresul Botanic Internaţional 

ținut la Paris în anul 1867: este modul urmat de marea parte a bota- 

niştilor care fac autoritate în ştiinţă. Destul este, in acestă privinţă, 

să cităm numele marilor botanişti, precum: Aug. Pyr. de Candolle, 

Alph. de Candolle şi colaboratorii Prodromului lor; apoi G. D. Koch, 

Reichenbach tatăl şi fiul, Ledebour, Grenier şi Godron, Bentham, 

Schlechtendal, Nymann şi alţii, care în mod raţional şi cumpenit ur- 

meâză scola priorităţei adoptând în numirea binară numele speciei cel 

mai vechiu, însă subt numele genului şi al autorului care a constituit 

numirea binară precum astădi se găseşte stabilită şi adoptată în ştiinţă. 

Ca şi aceşti autori, am păstrat şi noi câteva numiri binare contrarii 
regulei de prioritate, dar care au r&mas astiel în ştiinţă, graţie drep- 

tului lor tradiţional pe care botaniştii îl menţin. 

Nu contestăm puterea argumentelor aduse de botaniştii din ta- 
bera opusă care cer ca, în tote cazurile şi absolut, numirea specifică 

cea mai veche de la Linneu pînă astădi, însoţită de numele autorului 

său, să primeze asupra celor lalte, chiar atunci când acea specie a fost 

transferată de un alt autor intr'un alt gen astădi recunoscut şi adop- 

tat în nomenclatură, trecend astfel peste numele autorului care a 

făcut rectificarea, buna şi cuvenita numire binară actuală. În fruntea 

acestei taberi se găsese botanişti nu mai puţin eminenţi, precum: 

Ascherson şi Engler, Edm. Boissier, A. Kerner, O. Kuntze şi alţii. 

Însă, aplicarea cu rigore a priorităţei specifice şi frasa subt care se 

dă numele speciilor întâmpină uneori dificultăţi şi dă loc unor nume- 
rose complicaţii în nomenclatură. De aceea, n'am putut fi un parti- 

zan cu totul decis în favorea acestui demers şi am făcut întrebuințare 

de sinonimie spre a pune în evidenţă corectitudinea şi prioritatea ce 

se cuvine. 

N'am perdut din vedere şi numirile vulgare româneşti ale plan- 

telor cunoscute şi numite în limba nostră populară. Marea parte a 

numirilor româneşti se găseşte adunată în Prodromul Florei Româ- 

niei de Dr. D. Brânză. Densul, pentru acesta, sa folosit din câteva 

publicaţii anteriore în capătul cărora merită să fie citate: Fnumeraţiea 

Speciilor de Plante cultivate în Grădina Botanică din Iaşi, până în 

anul 1870, de Dr. Anast. Fătu;— Masl-und Nahrungsmattel, Farbstofje 

Nuz und Hausgerathe velehe Ost- Rumiinen, Moldauer und Valachen, 

aus dem Pflanzenveiche gerisen, in „Flora“ an. 1863 de Dr. ]. Czihak 

1 Alph. de Caunudolle. Lois de la Nomenclature botanique.  aris. 1867. 
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şi Dr. J. Szăbo;— Catalogul Plantelor Grădinei Botanice din Bucu: 

reşti de Ul. Hoffmann, publicat de Şe6la Naţională de Medicină în 

anul 1866;— Flora Fanerogamică a ținutului Năsiudu, ediţia româ- 

nescă, de Dr. FI. Poreiu, anul 1881, cum şi de câteva note comuni- 

cate de noi. Numirile populare care, în lucrarea nostră de faţă, nu 

figureză în Prodromul D-rului D. Brânză sunt cele aflate şi culese de 

noi în urmă. 

Nimie mai variu şi dissimil ca numirile populare date plantelor, 

vorbind numa de ţâra nostră. Căci, afară de câteva specii puţin nu- 

merose şi cunoscute subt aceleaşi nume cam prin totă țera, cele mai 

multe sunt încărcate de numiri diverse, după cum au fost aflate prin 

diferitele părţi din ţeră. Afară de acestea, oarecare numiri populare 

identice se găsese date la două sau trei specii cu totul diferite prin 

genul şi chiar prin familiea la care aparţin. Sunt multe exemple de 

felul acesta. 

Dar nu tâte speciile sunt cunoscute şi numite de popor; altele 

de multă asemănare ce aparţin întrun gen, sunt aprope tote cuno- 

scute subt aceleaşi numiri populare: în cazul dântâiu speciile enu- 

merale sunt fără numiri populare; iar în cel de al doilea r&mâne ca 

numirile de la speciea antecedentă să fie aplicabile şi la cele ce urmeză, 

afară de excepţiile ce se pot vedea. 

Staţiea plantelor (habitatio) este exprimată în termenii populari 

ai limbei nostre şi urmată de numele localităţilor în care am aflat 

speciea respectivă. Întmun tabel aici anexat facem o enumeraţie de 

principalele termene populare de care ne am servit în lucrarea nostră, 

dând şi traducerea lor pe limba latină şi cea franceză. Prin acesta, 

credem a aduce o înlesnire contraţilor străini de limba nostră, care 

se ocup cu Geogralica botanică a Europei şi care ar dori să aibă cu- 

noştiinţă despre Flora României. 

Localitățile sunt enumerate de la partea din apus a ţtrei spre 

răsărit: Olteniea, Munteniea, Moldova, Dobrogea. — Cele ce se găsesc 

în oarecare apropriere sunt separate prin virgulă (,) constituind îm- 

preună câte o circonseripţie; circonscripţiile sunt separate prin punct 

şi virgulă (;). Cu modul acesta ne putem da seama destul de bine de 

frecuenţa fiecărei specie şi de ariea sa geografică în întinderea terito- 

riului ţărei nostre. Numele proprii de persone puse în parentez după 

o localitate arată că exemplare de speciea aceea ne au fost oferite 

sau comunicate de acea personă, care este un botanist sau un colec- 

tor, şi că acele exemplare au fost culese din acea localitate. Astfel: 
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Br. = Brânză D. Dr.; — Chan. = Chania farmacist; — Knecht. — 

Knechtel Wilhelm; — Sah. Stef. = Saba Stefanescu; — (rrec.= Gre- 

cescu D. Dr, etc. Dacă acel parentez este urmat de semnul afirma- 

ției (!) va să dică că şi noi am aflat acea specie în aceeaşi localitate. 

PAnTEA GEoGRArIGă sau Conspectul geografic al Florei nostre co- 

prinde: /0 Pisiografiea generală a ţărei ; 2 Vegetaţiea României şi Dis- 

posiţiea geografică a speciilor vegetale aflătore pe teritoriul ţărei. Acestă 

parte complineşte pe cea d'ânteiu şi este indispensabilă oricărui tractat 

de Floră, de şi mulţi o trec cu vederea. Contrariu uzului, aprope ge- 

neral, care începe noţiunile preliminare prin o privire geografică 

asupra fisionomiei, topograliei şi vegetației ţărei de care se tracteză, 

noi am urmat altfel. Credem că, începend cu Conspectul Sistematic 

al Florei, este mai logice, căci facem o prealabilă cunoştiinţă cu plan- 

tele ţărei, le cunoştem în parte, ştim cum se numeşte fiecare, ce avem, 
unde şi cum stau în ţeră, întinderea ce are fiecare sau ariea sa geo- 
grafică ete., c'un cuvent, este studiul elementar al florei. O dată cu- 

noscut registrul speciilor vegetale, este natural să ne aruncăm privirea 

peste tot, să considerăm avuţiea generală a vegetației ţărei, condiţiile 
sale de existenţă, disposiţiea şi distribuţiea sa naturală pe suprafața 

teritoriului ţărei. Multe şi folositore sunt aplicaţiile ce decurg din cu- 

noştiințele geografiei vegetale. 

În Fisiografiea generală a ţrei dăm o noţiune generală de si- 
tuaţiea geografică a ţărei pe globul terestru, de intinderea sa şi de 
aspectul său; după aceea, ne ocupăm de condiţiile telurice ale ţerei 

relativ la conformaţiea topografică (orografiea şi idografiea ţerei) şi 

la constituţiea terâmurilor pe care locueşte vegetaţiea ţărei (condi- 

țiile geologice); apoi, arătăm condiţiile climatice ce decurg din agenţii 

fisici externi (presiea atmosferică, temperatura, apa din sol şi din 

atmosferă, lumina, venturile) şi, în fine, influența vegetației asupra 

climatului ţerei. 
În Vegetaţiea României şi Disposiţiea geografică a speciilor 

nostre, aratăm relaţiile în care ne găsim cu cele patru mari Domenii 

Florale ale continentului european şi diferenţiarea vegetației nostre 
în trei zone caracteristice: zona vegetației alpine, zona vegetației Jo- 

restiere şi zona vegetației stepelor danubiane şi pontice. În fiecare 

zonă de vegetație examinăm întinderea, limitele altitudinale, caracte- 

rele vegetației şi Flora ce le aparţine. 

Terminând cu acest preambul, maărturisim fără disimulare că ne 
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credem âncă destul departe de a fi săvirşit totă ţinta nostră şi că tot 
mai trebue de lucru pe câmpul subiectului de faţă spre a ajunge la 
complectarea unei opere care să porte cu tot dreptul deplinul titlu de 
Flora României. 

Cu tote acestea, nu puteam lăsa totul unei aşteptări nemărgi- 
nite spre a ajunge în culmea acestui măreț, şi îndepărtat ideal. A tre- 
buit, prin urmare, subt un titlu mai puţin exigent, să dăm la lumină 
resultatul a câtorva ani de explorări şi investigări ce am făcut asupra 
plantelor şi vegetației ce acoperă şi împodobese solul patriei nâstre. 

Dacă cercetările nostre au fost făcute cu totă asiduitatea şi con- 
ştiinţa ce se cere în o lucrare de felul acesta — fie-ne permis a o 
spune —, dar câmpul de exploraţie al subiectului nostru este destul 
de vast şi botaniştii, prin faptul acesta, nu pot vedea de cât scuzele 
nostre pentru nerealizarea deplinului nostru ideal şi pentru nesufi- 
cienţele ce le pot găsi in coprinsul operei nostre. Că, pote, se vor fi stre- 
curat oarecare erori sau omiteri, cerem iertare: errare humanum est. 

Termenii populari româneşti coprinsi în opera de fată 
2 2 > 

pentru stațiile plantelor. 

Munţi: montis ; montagnes. 

Culmi: summum jugum montanis ; sommets des montagnes. 
Virfuri, piscuri : cacuminis, summis ; cimes. 

Slânci sau stane: sazi ; rochers. 

Păsciuni alpine, plaiuri : paseuis alpinis, alpinis; păturages des mon- 
tagnes. 

Prăpastii sau precipiţiuri, stânci abrupte: precipitium, abr uptis j 
abimes, precipices. 

Gâste de munţi, laturi: declivis montanis ; pentes des montagnes, 
Ripe sau maluri: d 

a) de căi sau drumuri : declivis ; pentes; 

b) de riuri: ripe; rives. 

Dealuri : collinis ; collines. 

Coste, costişiuri, laturi, dimburi: elivus, latus ; coteaux, câtes. 
Văi, vălcele: valles, valleculis ; vallees, vallons. 

Lunci : pratis humidis ; prairies bases. 

Păduri, dumbrave, codri: silvis, nemoris ; bois, forâts. 

Crânguri, tufişiuri sau tuferişiuri : ceduis, ia dumetis ; buissons, 
taillis. 
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Mărăcinişiuri sau spinişiuri: spineti, virgulti, senticeti ; buissornis. 
Ograde sau livedi de pomi: pomariis, vergers. 

Vii: vinetis; vignes. 

Câmpuri, câmpii: campis, arvis, planitiei ; champs, pleines. 

Baragan sau şesuri întinse: desertis; steppes. 

Păsciuni, islaze, livedi, păjişti, poeni, rărişi de pădure: pascuis, com- 

pascui-agri, pratis, variores siloce; păturages, prairies, pres, 

clairicres. 

lerbă, fenaţe: herbidis, foenatis, graminosis ; gazons, prairies. 

Ogore: agris, agri-proscisus ; jacheres. 

Mirişti: messum-arvum ; moissons. 
Pirloge: vervactum, arvis; lieux arables. 

Holde sau grâne: segetes, agris; champs de bles. 

Căi, drumuri: vie ; voies, chemins. 

Garduri de mărăcini, garduri vii: sepis ; haies. 

Păragini, dărâmături: ruderatis ; decombres. 

Bălării, buruieni: herb inutiles, herbosis ; mauvaises-herbes. 

Pămînt negru: humus; terre vegetale. 

Năsipuri: arene; sables. 

Pietrişiuri: glaree ; graviers. 

Prunturi, pruntişiuri : puloini, vadi ; banes, banes de sable. 

Fluvii, riuri : fluvii, rivi ; fleuves, riviers. 

Păriuri, riuşiore: rivuli; ruisseaux. 

Isvore, fontâni sau sorginţi: scaturiginis, fontis ; sources. 

Mlăştini: limosis, lutosis ; fanges. 

Rovine, virâge, smircuri : uliginis, paludinis ; marecages, marais. 

Heleşteuri: piscines ; viviers, bassins, mares. 

Lacuri, bălți, iazuri: lacus, stagni; lacs, marais. 

Țermuri: ltoris ; rivages, 

Marea: mare; mer. 
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CLASIFICAȚIEA GENERALĂ 
- 

TABELUL SINOPTIC 

A. Emhriogene (Phaneroyumia Auct.) 

Divis. |. Embriogene Dicotiledone. 

10. Dialipetale: 
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Divis. II. Embriogene Monocotiledone. 
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B. Sporogene (Cr/plogamiu Auct.) 

Vascular er să ARE Rat, 

Nevasculare : : . . . . . Xa i 

A. VEGETALE EMBRIOGENE 

Plante cu flori; adică, organele lor de reproducție, în sensul 

morfologic, sunt membre foliare modificate şi dispuse aşia ca să porte 

elementele reproducţiei: gametele. Organele mascule sunt staminele, 

conţinend gameta masculă numită polen; organele femele sunt car- 

pelele, în număr variu, libere sai întrunite şi fiecare sau tote impreună 

întoemese o cavitate: ovariul, în interiorul căruia există ovulefe, organe 

speciale ce conţin gameta femelă sau vosfera numită încă şi vesiculă 

embrionară. In urma actului gamotic, oosfera dobindeşte noui cualităţi 

şi devine oul vegetal. Oul acestor plante numa în sinul matern, în 

cavitatea ovulei, ia o desvoltare ulterioră şi devine plantă rudimentară 

numită embrion (prune sau l&t vegetal; vulg. pleod), de unde numirea 
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de embriogene ce o credem mai proprie acestui mare coprins de ve- 

getale. lmbrionul nu pote deveni plantă adultă pe cât timp se gă- 

seşte conţinut în sînul matern: este depus în lumea exterioră unde, 

in condiţii proprii de nutrilitate, îşi urmeză desvoltarea şi ajunge să 

fie plantă cea nouă, planta adultă. Asttel fiind, putem aplica acestor 

vegetale şi numele de vegetale vivipare. 

Staminele şi Carpelele, membre esenţiale ale aparatului floral, 

lie împreună sau liceare osebit, sunt aşedate pe extremităţi de axe 

caulinare speciale numite receptacule şi, de ordinar, sunt împrejmuite 

de membre foliare protectore care, după forma şi raporturile ce au, 

sunt numite bractee, sepale, petale. Acestea constituesc, în aparatul 

floral, ceea ce se numeşte involucru, caliciu şi corolă sau periant. 

Produsul final al aparatului floral este un corp complex prin 

faptura sa numit fruct. Acesta conţine seminţele, organe ce provin din 

desvoltarea ovulelor în urma fecondaţiei şi care conţin embrionul şi 

anexele sale. Atit semința cât şi embironul nu sunt o singură celulă : 

ele constituesc un corp ce are o structură anatomică diferențiată în 

tegumente externe și întrun conţinut numit sîmbure, adesea repre- 

zentat numa prin corpul embironului, une-ori şi printrun anex de ţe- 

sătură numit albumen sau perisperm. Nu mai puţin, şi embrionul este 

diferențiat în părţi conexe numite radiculă, cauliculă şi gemulă cum şi 

în niște membre apendiculare numite cotiledone. 

Numerul cotiledonelor embrionului este în corelaţie şi cu ca- 

racterele ulteriore ale plantei adulte, afară de câte-va rare excepţii. 

Lui Bernard şi A. L. de Jussieu aparţine gloriea aflărei acestei prin- 

cipale chei de clasificaţie şi astădi marea parte de botanişti urmez a 

subdivide plantele acestui mare cuprins în dicotiledone şi moncoti- 

ledone, de unde, după noi: I* mbriogene Dicotiledone, IL Embriogene 

Monocotiledone. 

Divis. î. Embriogene Dicotiledone 

Caracterul lor cel mai general se pote resuma în faptul că em- 

brionul are doui cotiledone oposite; rare-ori cotiledonele lipsesc sau 

sunt neaparente, embrionul fiind omogen, nediferenţiat (ex. Cuscuta, 

Monotropa, Orobanche), cum vom vedea şi la câte-va Monocoliledone. 

La unele Conitere (Abietineele) embrionul se arată cu mai multe co- 

tiledone. Radicula embrionului acestor plante în s&minţă n'are coleo- 

riză; “leci, Dicotiledonele sunt exorize, excepţie de Nimfeacee care, în 

priivinţa acesta, sunt endorize ca şi Monocotiledonele. 

De şi caracterul dicotiledonie nu este absolut general, de cum 
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nici cel exorizic, lotuşi aceste caractere sunt cele mai generale şi de 

cea mui principală valore ce exist în acestă divisiune de plante. In co- 

relaţie cu numitele caractere putem remarca şi alte caractere de o 

valore mai inferioră, luate in parte, insă care, considerate în total, dau 

o fisionomie caracteristică plantelor dise Dicotiledone ; asttel : 

Rădăcina primară a Dicotiledonelor, la marea parte, devine 

lungă şi conică, simplă sauramficată, adică tulpină radicală palariformă. 

Membrele radicale şi caulinare se desvoltez prin formarea de fascicule 
vasculare secundare, pe lângă cele primare, și cu tote ajung de con- 

stituesc o choră de fascicule ce deseriu un cerc liberolignos în cilin- 

drul central de țesătură a membrului. In acest cerc liberolignos cambiul 

descrie un cerc, este permanent şi fasciculele liberolignose se dic 

deschise (Sachs). Chora liberolienosă circumscrie, cel puţin la început, 

o masă centrală de parenchim numită măduvă din care pornesc şi 

intre fascicule prelungiri parenchimice sau lame verticale şi radiat 

dispuse, constituite din celule rectangulare: radele medulare. Paren- 
chimul cortical este bine şi evident separat de masa internă ce con- 
stitueşte cilindrul central. La vegetalele Dicotiledone lignescente cercul 

liberolignos urmeză cu creşterea prin formarea de noui straturi lignose 

(wilem) și liberiane (floem) ce provin din elementele cambiului prin 

diferenţiare, d'o parte şi de alta, şi prin agternere cam o dată pe fiecare 

an. Astfel, resultă la aceste din urmă plante, o masă abundentă de 

țesătură lignosă şi liberiană ce se desincză prin straturi concentrice ; 

chiar sistemul lor tegumentar se complică prin formaţiile secundare 

telodermice care, impreună cu parenchimul cortical, constituesc scorfu 

sau cojea (cortex) caracteristică la aceste plante. 

Foile răsar prin mănuchi de fascicule ce nu întocmesc, de ordi- 

nar, un guler sau vagină imprejurul axei caulinare. La Dicotiledone, 

speciile ce au foile vaginate nu sunt de căt puţine şi vagina totuşi nu 

este complectă. Fie că foile sunt simple sau compuse, peţiolate sau 

sesile, de ordinar nervaţiea lor este costată sau digitată şi reţeoa ce o 
intocmeşte este un caracter ce există mai mult la acestă divisiune de 

cât la Monocotiledone. 

Florile, când sunt complecte, mai toldeuna representez tipul 

pentamer; adică, verticiliurile periantice şi cel androceic sunt de câte 

cinci părţi; mai rare-ori se observă tipul dimer simplu sau multiplicat 

(ex. 2X2 sau 21-9; 4X2). 

Ga şi cei mai mulţi clasificatori, admitem dividerea Dicotile- 

donelor în Apetale, Gamopetale și Dialipetale creată de A. L.. d. Jussicu, 

procedând în sens invers, 
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1. Embriogene Dicotiledone Dialipetale. (Polypetula 

Juss.). Receptaculul lor, convex, plan sau concav, portă un periant 

duplu sau bichlamid, adică caliciu şi corolă. Corola îşi are petalele cu 

totul libere între ele ; în rare cazuri, prin inserţiea staminelor, petalele 

sunt la bază în mică întindere consudate ; une-ori corola lipseşte; însă, 

speciile din cazul acesta prin cele lalte caractere ţin de Dialepetale 

întrun mod destul de evident. În subdiviziea acesta, pentru abreviaţie, 

usul botanistic se serveşte numa de expresiea petale, indicând numărul 
şi forma lor, fără a mai întrebuința şi dicerea corolă în descrierea 
claselor, genurilor şi a speciilor. Le subdividem în cele două clase 
următore: 

I-a Clasă. Dicotiledone Dialipetale Ipogine. Peceptaculul acestora 

este convex, oarecum convex sau plan ; adică, după cum îl numesc unii 

botanişti, este un thalamus; caliciul este dialisepal sau gamosepal, pe- 

talele insă libere ; staminele întocmesc verticiliu ce nu este consudat 

cu petalele şi nici cu gineceul; astfel, sepalele, petalele şi staminele 

constituesc verticiliuri distincte inserate pe receptacul subt carpele 

sau subt ovariul ce ele constituesc şi care este liber şi super. 

II-a Clasă. Dicotiledone Dialipetale Perigine şi Epigine. Au recep- 

taculul concav în formă de cupişioră, de borcănaşi sau de toc. Im- 

propriu şi în contra aecepţiunei morfologice, unii botanişti considerez 

şi denumesc receptaculul concav calciu gamosepal ; natura sa nu este 

nici-cum foliară spre a fi caliciu, ci caulinară purtând membre foliare. 

Receptaculul astfel, la unele specii, portă pe apertura sa sepalele, pe- 

talele şi staminele, fiind cu totul sau în mare parte liber de carpele 

sau de ovariu: dialipetalele periginice; sau că este cu totul consudat, 

concrescut cu carpelele sau ovariul, constituind un ovariu infer: 

dialipetalele epiginice. 

Considerând că între dialipetalele cu receptacul coneav există unele 

genuri ce au specii periginice şi specii epiginice, am credut nemerit 

de a constitui o singură clasă cu denumirea mixtă sus citată, cu atit 

mai mult cuvent, că sunt şi cazuri astfel dispuse că periginiea şi epi- 

giniea sunt discutabile. Pe de altă parte, considerând că adevăratele 

dicotiledone periginice exist numa în clasa presentă şi că nu ne putem 

dispensa aici de termenul şi categoriea acesta, a trebuit ca, drept 

expresii oposiţionale, să ne folosim de termenii ipoginie şi epiginic ca 

titluri de clasă în acestă diviziune, iar nu de termenii ovariu super şi ovariu 

infer precum vom face cu Gamopetalele unde, aceşti din urmă termeni 

mofologici, îşi au tolă cuvenirea. 
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2. Embriogene Dicotiledene Gamopetale (|lono pela- 

la Juss.). Şi aici receptaculul pote [i convex, plan sau concav, pur- 

tând un periant duplu sau bichlamid, adică caliciu şi corolă; însă, 

corola îşi are petalele reunite prin marginile lor într'o întindere mai 

mult sau mai puţin însemnată: corolă gamopetală. În usul vorbirei şi 
descrierei cei mai mulţi botanişti adoptez expresiea de corolă, în loc 

de corolă gamopetală, descriind forma şi numărul divisiunelor sau 

părţilor ce o constitueşte. Coprinsul acesta se divide în două classe 

forte distincte : Gramopetale Inferovarii şi Gamopetale Superovarii. 

III-a Clasă. Dicotiledone Gamopetale Inferovarii. Au receptaculul 

concav, concrescut cu totă partea ovarică a carpelelor, constituind un 

osariu infer. Aici, însă, nu se observă cazuri de adevărată periginie 

şi epitetul de superovarit este cel mai aplicabil. La câte va familii sta- 

minele sunt inserate pe tubul corolei, însă la altele staminele sunt 

libere de tubul corolei. 

IV-a Clasă. Dicotiledone Gamopetale Superovarii. Constant recep- 

taculul acestora este convex sau oarecum plan ; caliciul, de ordinar ga- 

mosepal şi ipoginic, este adevăratul caliciu gamosepal ; corola liberă de 

caliciu este gamopetală şi, în marele numer de cazuri. portă pe tubul 
stu inserţiea, staminelor: corolă sinandrică sau, după unii botanişti, 
disposiţiea periginică, însă care nu este adeverata periginie precum am 

arătat mai sus; puţine specii au staminele libere de corolă. La tote 

ovariul este liber de cele lalte părţi şi relativ super; deci, epitetul de 

superovariă este cel mai potrivit acestei grupe. 

3. Embriogene Dicotiledone Apetale. Fie că receptaculul 

aparatului floral este convex, plan sau concav, fie că ovariul este i- 

ber sau aderent cu receptaculul, florile au periantul simplu sau lipsă, 
de unde vechea denumire de petele dată acestor plante. Periantul sim- 

plu pote fi verde, scarios sau scuamos; une-ori este colorat sau coro- 

loid. Când perianiul este lipsă, organele florale sunt împrejmuite cun 

număr de bractee verdi sau colorate fără ca acestea să constituescă 

verticiliu periantic propriu dis. In acest coprins există o mulţime de 

specii ce au florile dicline (unisexuate) monoice sau dioice; pe când 

altele au ilorile monocline (hermafrodite), caracter de multă pondere 

în coprinsul acesta, de unde subdividerea sa în cele două clase: Dico- 

tiledone Apetale Ilermafrodite şi Dicotiledone Apetale Unisexvuate. 
V. Clasă. Dicotiledone Apetale Hermatrodite. Puţine specii ce a- 

parțin în clasa acesta au florile unisexuate; însă, prin totalul celor 

lalte caractere, urmez să fie relegate aici. Receptaculul floral pote fi 
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convex, plan sau concav, de unde disposiţiea lor în superovarii şi în 

inferovarii. 

VI-a Clasă. Dicotiledone Apetale Unisexuate. Fără a vorbi de ca- 

zurile discutabile ale decliniei genului Fuphorbia, speciile aici coprinse 

sunt evident dicline. De ordinar, florile acestor plante nau periant pro- 

priu dis, ci un număr de bractee dispuse în mod variat. Receptaculul 

lor pote fi asemenea convex, plan sau concav şi ovariul să fie liber 

sau aderent. Insă faptul cel mai remarcabil este că aici există o serie 

de plante al cărora ovariu este considerat, de un mare număr de bo- 

tanişti, a fi lipsă; de unde numele de gimnosperme pentru Conitere şi 

Cieadacee, în oposiţie cu cel dis angiosperme pentru cele lalte, având 

ovulele lor într”o cavitate ovarică. 

Divis. li. Embriogene lonocotiledone 

Caracterul cel mai general al acestor embriogene esle embrio- 

nul care, în cel mai mare număr de cazuri, este diferențiat întrun 

corp axil premunit cun anex foliar: un cotiledon; însă, marea parte 

de Orchidacee fac o excepţie prin corpul embrionului lor omogen fără 

apendice cotiledonie. Hadicula embrionului in săminţă este îmbrăcată 

co pungă epidermică : coleoriza, de unde numele acestor plante de 

endorize, caracter propriu, dar care nu aparţine exclusiv Monocotile- 

donelor. In corelaţie cu aceste caractere, considerate ca cele mai ge- 

nerale, se pote adăoga şi cele următore de o valore secundară, dar 

care, luate impreună, dau o lisionomie proprie acestui mare coprins 

de vegetale. 

Membrele radicale şi caulinare nu dobindesc formaţiea secun- 

dară liberolignosă: numa formațiea primară este şi rămâne la aceste 

plante, căci fasciculele lor, de la început, işi au tot cambiul diteren- 

iat în elemente liberiane (/loem) şi librovasculare  (irilem), asttel că 

aici fasciculele de timpuriu sunt şi rămăn închise, încetez cu desvol- 

tarea lor. Disposiţiea tasciculelor liberovasculare în axele radicale şi 

caulinare este diseminată şi foră ordine. Tulpina radicală primară, 

incă de la inceput devine bontă sau nu se mai cunoşte. De ordinar 

foile resar prin choră de fascicule ce constituesce un guler sau vagină 

de oarecare lungime imprejurul membrului caulinar ; nervaţiea lor, 

in cel mai mare număr de cazuri, este caracteristică prin intinderea 

nervurelor, adesea forte lungi, şi prin disposiţiea lor paralelă sau oa- 

recum paralelă. Florile Monocotiledonelor, când sunt complecte, au 

intocmirea tipului timer  (5><3 sau BX2; 31); periantul, când 

există, pote [i gamotil sau dialițil şi biseriat, verde sau divers colorat; 
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o parte însemnată de Monocotiledone au periantul lipsă şi organele 

de reproducție sunt protegiate de bractee în număr şi de forme varii. 
De aci subdividerea Monocotiledonelor în cele două clase, ee ne par 

naturale: Monocotiledonele Periantice şi Monocotiledunele Aperiantice. 

Vli-a Clasă. Monocotiledone Periantice. Receptaculul lor este 
convex, plan sau concav şi florile, de ordinar, hermafrodite. Când re- 
ceptaculul este convex sau plan, periantul şi staminele, aderente sau 
libere de periant, sunt relativ ipoginice şi florea lor este superovarică ; 
contrariu, când receptaculul este concav, ovariul este în totalitate 
concrescut cu receptaculul şi împreună constituese un ovariu infer, 

atunci periantul şi staminele îşi au inserțiea desupra ovariului : florile 

acestora sunt înferovarii. Periantul aici este duplu sau simplu; florile 
pot fi superovarii sau inferovarii. Acestea sunt principalele caractere 
ce pot servi la subdividerea plantelor din acestă clasă. 

VilI-a Clasă. Monocotiledone Aperiantice. Drept periant sau organ 
de protecţie, florile acestei grupe de plante au un oarecare număr de 
bractee a căror formă şi colore este varie; totuşi, ele pot fi reduse 
la doă categorii principale: bractee glumacee, când sunt seariose 
sau de consistenţa plevei, şi bractee spatice, când sunt ierbose, verdi 
sau incolore şi membranoide, îincongiurând două sau mai malte flori. 
La oarecare specii, organele de reproducere ce constituese aparatul 
floral sunt lipsite chiar de orice bractee proprie sau comună şi, astfel, 
florile acestora sunt nude. 

B. VEGETALELE SPOROGENE 

Plante fără flori, adesea agame şi, ea atare, reproducându-se 
prin fraeţionarea corpului lor forte simplu sau prin isolarea unor 
celule din cele cel constituese (fisiparitate, propagule): părțile isolate 
urmez a vieţui şi a se desvolta, constituind noui individe vegetale ; 
altele se multiplică prin oarecare celule speciale, spore, conidii, pro- 
duse fără intervenţiea unui act de fecondaţie sau gamotic: reprodue- 
ție monomeră, Insă, în cea mai mare parte, vegetalele acestui mare 
coprins posedeză elementele speciale pentru reproducerea sexuată, 
având gametă masculă care aici are numele de anterozoidă şi gameta 
femelă sau vosfera, ambele elemente ce se pun în contact pentru a 
produce vospora sau vul în propriul stu sens: reproducțiea dimeră sau 
gamotică. Sporele, conidiile şi gametele sporogenelor sunt conţinute în 
organe speciale care, întrun mare număr de specii, eonstituese apa- 
rate distinete, analoge florilor Embriogenelor subt raportul rolului 
lisiologic, însă cu totul diferite subt cel morfologie. 
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Fie sporă propriu disă, conidie sau vosporă, aceste organe de 

propagaţie, pe care planta le transmite în lumea exteridră ca mediloc 

pentru continuarea şi perpetuarea speciei, nu sunt de cât celule simple 

subt raportul moriologic, însă celule speciale prin natura şi rolul lor. 

Că sunt de natură agamă sau monomeră, sau de natură gamotică sau 

dimeră, le putem denumi, subt o expresie generală, spore; de unde 

numirea de Vegetale Sporogene ce se cuvine acestor plante. Pe când 

Embriogenele depun în lumea cosmică un embrion sau o plantă rudi- 

mentară ca mediloc de propagaţie legală, Sporogenele depun o sporă 

sau, în expresie generală, un ou pentru propagarea şi continuarea spe- 

ciei. De aceea putem aplica şi numirea de vegetale ovipare plantelor 

Sporogene, prin oposiţie de vegelale vivipare dată Embriogenelor. 

Caracterul cel mai general care pote servi la subdividerea acestui 

domeniu de vegetale este presenţa sau lipsa de fascicule vasculare în 

lote membrele care constitnese corpul lor, de unde cele doă clase 

urmâtore admise de cei mai mulţi botanigti: 

IX-a Clasă. Sporogene Vasculare. Ca şi la Embriogene, membrele 

ce constituesc corpul acestor vegetale este percurs de un oarecare 

număr de fascicule vasculare. Desvoltarea şi caracterele acestora pre- 
senteză cea mai mare analogie cu tasciculele vasculare ale Embrioge- 

nelor Monocotiledone şi, subt raportul structurei, între aceste plante, 

există o deosebită afinitate. 

Sporele produse de planta maternă, germinend, nu dau direc- 

lamente naştere plantei adulte: ele produc o expansie frondosă nu- 

mită protală. In protală se formeză, în vederea actului gamotic, organele 

de reproducție: anteri/di;le care conţin gameta masculă sau antero- 
zoidele, şi archegoniile care conţin gameta femelă sau vosfevele. 

In urma actului gamotie, oosferele dobândesc cualităţile proprii 

pentru reproducere şi devin oospore, adică vule plantei, pentru a fi 

depuse în mediul cosmie unde se desvoltez şi produc planta adultă. 

X-a Clasă. Sporogene NWevasculare. Sistemul lor vegetativ este 

totdeuna lipsit de membre radicale, caulinare şi foliare în accepțiunea 

morfologiei, căci nicăiuri nu există fascicule oricât de simple şi oricare 

ar fi forma şi desvoltarca corpului acestor plante. Pentru deosebire 

de membrele ce sunt percurse de fascicule vasculare, s'a dat numele 

de za/ă (thallus) corpului acestor vegetale, de unde numirea de Zalofite 

usitată de unii botanişti. 

Reproducţiea Sporogenelor 'Talofite pote avea locul intr'un mod 

agam sau monomer (fisiparitate, propagule, spore agame) sau întrun 

Mod gamotic şi oul acestora este tot spora în expresiea cea mai generală. 
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PLANTELE ROMÂNIEI 

Clasa !. Embriogene Dicotiledone Dialipetale lpogine 

Secţ. L. Carpelele, mai mult sau mai puţin numerose, 

sunt cu totul libere între ele sau parţial reunite 

în regiunea inferioră a ovariului. 

Staminele indefinite, anterele lungitudinal de- 

hiscente: 

Staminele definite, anterele valvular dehiscente: 

Secţ. II. Carpelele, mai mult sau mai puţin nume- 

rose, sunt consudate între ele formând un ovariu 

super şi liber; stilul şi stigmele libere sau con- 

sudate. 

$ 1. Placentaţiea parietală. 

1. Corola regulată. 

Staminele, în raport cu petalele, nedefinite, 

de ordinar poliandre. 

Sepale 4—5, petale numerose, în spirală şi 

treptat transformate în stamine: : 

Sepale 2 caduce, petale 4 sesile şi cu totul 

distincte de stamine: . . . . . .:.. 

Sepale 5, din care 2 externe mici caduce; 

petale 5 sesile, prefloraţiea resucită ; pe- 

talele distincte de stamine: - 

Staminele în număr definit. 

Caliciu 5-sepal, petale 5 alternisepale şi 

persistente; stamine 10 sau 5, lipsă de 

parapetale : 

Caliciu 5-sepal, petale 5 cu câte o para- 

petală multicilială, cili glandulari, ele 

se scutură după înflorire ; stamine 5: - 

Sepa:e 4, petale 4 unghiculate, stamine 6 

tetradiname: 

2. Corola neregulată. 

Sepale 2 caduce, petale 4 neregulate, sta- 

mine 6 diadelfe 

Sepale 5 coherente la bază, petale 5, cea 

mediană pintenată, stamine 5 libere 

Ranunculaceas. 

Berber'daceae. 

Nymphaeaceae. 

Papaveraceae. 

Cistaceae. 

Tamaricaceae. 

Droseraceae. 

Cruciferae. 

Fumariaceae. 

Violaceae. 



12 CONSPECTUL SISTEMATIC 

Sepale 4—5 coherente la bază, petale 4—8 

neegale ; :tamine numerose 

Sepaie 5: cele 2 externe mari, late, colo- 

rate, pterigoide; petale 3—4 neregulute 

coherenteprin bază cu mănuchiul celor 83 

stamine monadelle . . . ... 

Ş 2. Placentaţiea axilară sau centrală. 

1. Stigmele formând un disc sesil pe ovariu, sti- 

lul lipsă . - - 

2. Unul sau mai multe stiluri ce susțin stigmele. 
Petalele lung-unghiculate . . . 

Petalele scurt-unghiul. sau sesile, uneori lipsă. 

Ovariul unilocular. 

Sepale 4--5 puţin coherentela bază; pe- 

tale 4—5; stamine 4—5 sau 10 libere: 

Sepale 5 coherente la bază, petale lip-ă: 

stamine 10; foile stipulete: . 

Sepale 2, petale 5 libere sau coherente, 

oligostemone, iso-sau polistemone 

Ovariul multilocular. 

Stilurile între ele libere san fixate pe o 

colonă centrală. 

Neperispermice. 

Sepale 2—4.; petale 2—4; iso-sau 

diplostemone, staminele libere; 

stilurile libere: . . . . . . 

Sepale 5, petale 5, staminele nume- 

rose poliadelfe; stilunile libere: - 

Sepale 5, petale 5; stamine 5 co- 

herente prin baza lor; stilurile 

libere. ai pa 

Sepale 5, petale 5, androceu di- 

plostemon ; carpele 5 coherente 

pe o colonă centrală proemi- 

nentă formând rostru sau plise: 

Perispermice : 

Caliciu simplu b-sepalie; pelale 5; an- 

droceu diplostemon monadelf; ovariu 

5-locular, loculele multiovulate, stilu- 

rile complect libere: : 

Resedaceae. 

Polygalaceae. 

Ba/saminaceae. 

Dianthaceae. 

Alsinaceae. 

Paronychiaceae. 

Portulacaceae. 

Elatinaceae. 

Hypericaceae. 

Linaceae. 

Geraniaceae. 

Oxal'daceae. 
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Caliciu duplu (caliciu şi ealicul penta- 

merice), rare-ori simplu, petale 5, 

stamine indefinite monadelfe; ovariu 

multilocular, loculele uniovulate, sti- 

lurile parţial libere: 

Stilurile între ele cu totul întrunite. 

Perispermice. 

Foile nemarcate cu puncte pelueide. 

jaliciul şi corola pentamere; stamine 

D sau numerose. 

Stamine  numerose libere; ovariu 

5-locular, fruct unilocular nucos: - 

Stamine 5 libere; ovariu 2-locular; 

fruct suculent bobă: 

Slamine 10 libere, ovariu B-locular; 

capsulă d-loculară dehiscentă: 

Caliciul, corola şi staminele b-mere: : 

Foile mareate cu puncte glandulare pe- 

jeg Pescar elada, sata dec ia vice 

Neperispermice. 

Florile mari neregulate; ovariu 5-locular, 

capsulă coriace ghimposă d-valvă: - 

Florile mici regulate; ovariu 2-locular, 

samaridie dimeră : - 

Malvaceae. 

Tiliaceae. 

Ampelidaceae. 

Zygophyllaceae. 

Empetraceae. 

Rutaceae. 

/Esculaceae. 

Aceraceae. 

Clasa II-a. Embriogene Dicotiledone Dialipetale 

Perigine, Epigine. 

Secţ. 1. Receptaculul mai mult sau mai puţin con- 
cav, dar periginic, nefiind concrescut cu ovariul 

sau cu carpelele ce constituese gineceul: pe- 

talele şi staminele perigiaice in propriul sens. 

Ş 1. Perispermice. 

Staminele alterni-petale: 

Staminele opositi-petale: . » 

Ş 2. Neperispermice. 

Carpelele întrunite în ovariu liber uni-sau 

multilocular. 
Fruet drupaceu. Arbori: 
Fruct capsulă. lerburi: . . . . : 

Grecescu D, Dr, — C. 1324. 

Celastraceae. 

Rhamnaceae. 

Terebinthaceae. 

Lithraceae. 

4 
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Carpelele între dinsele libere, în număr va- 

riu, sau o singură carpelă liberă. 

Foile nestipulate ; plante ierbacee, su- 

COse, grase: dz: ste ia li eat aa i ze in Crassulaceae. 

Foile stipulate; ierburi, arbuşti, urbori, 

neavend aspect gras. 

Ovariul unicarpelar. 

Fructu gusă sau legumen. 

Gorola neregulată, papilionacee: Papilionaceae. 

Corola regulată: . . . ... ... Cesa/pinaceae. 

Fructu migdală sau drupă cărnosă : Drupaceae. 

Fructu achenie: . : : . . : + +  Sangu/sorbaceae. 

Ovariul multicarpelar . . . . ... Rosaceae. 

Secţ. II. Receptaculul concav şi cu totul concrescut 
cu carpelele sau cu ovariul, constituind un ova- 

viu infer; petalele şi staminele epiginice. 

$ 1. Neperispermice. 

Foile stipulate. Arbuşti, arbori; fructele melonidă Pomaceae. 

Foile nestipulate. Subarbuşti, ierburi ; fructul 

capsular. 

Ovariul avind stil: ; . . : +. + - +» + + +  Enotherace e. 

Oyvarial făra Sula e ea ac ia sân a pe - Haloragiaceae. 

$ 2. Perispermice. 

Semințele în număr nedefinit de fiecare 

loculă. 

Fructul suculent, bobă: . . .. . .... Ribesiaceae. 

Fructul uscat, capsulă. 

Ovariul 4—sau multilocular: . . . + PA//ade/phaceae. 

Ovariul 1—2 locular: . . . : . :  Sax/fragaceae. 

Semințele în numer definit de fiecare loculă. 

Ovariul cu două stiluri divergente pe un 

stilopodiu. 

Fruet uscat compus din 2 achenii agre- 

gate: mericarpe: . . ..: . . - Umbeliferae. 

Fruct cărnos drupaceu: . . . . .. Araliaceae. 

Oyarinl e au Ste e 7 seu de) Ba ei ci ie Cornaceae. 
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Clasa III-a. Embriogene Dicotiledone Gamopetale 
Inferovarii. 

Secţ. |. Staminele inserate pe tubul corolei. 
Ş 1. Foile stipulate sau verticilate: . . . . . : Rubiaceae. 

Ş 2. Foile nestipulate. 

Embrionul perispermic. 
Gineceul multicarpelar: . : . : . . : + +  Caprifo/iaceae: 

Gineeeul uriearpelaa e Aa ee Dipsaceae. 

Embrionul neperispermic. 
Florile libere nereunite în calatide: - . +» :  Va/er/anaceae. 

Florile agregate in calatide involuerate. 

Florile hermafrodite, (vorbind de florile 
legile) 7 7 ARIE ti a ori dimar Te Sat ăla fue Synantherae. 

Florile unisexuate, monoice, ferlile: . - :  Ambrosiaceae. 

Secţ. II. Staminele nu sunt inserate pe tubul corolei. 

Florile hermafrodite: . : . . - - + + +  Campanulaceae. 

Florile unisexuate monoice sau dioice: - :  Cucurbitaceae. 

Clasa IV-a. Embriogene Dicotilecdione Gamopetale 
Superovarii. 

Secţ. I. Polistemone sau diplostemone ; staminele 

direct inserate subt ovariu şi nu pe tubul corolei. 

Anterele biloculare poricide; embrion dicoti- 

eo e e SIR O Pt) i aaa dee NELU udă at Ericaceae. 

Anterele uniloculare, transversal dehiscente, 

embrionu acotiledonie . . . . . : +: + +  Monotropaceae. 

Secţ. II. Isostemone sau oligostemone; staminele in- 

serate pe tubul corolei şi astfel, indirect, sunt 

ipogine. 

Ş 1. Staminele alterne lobiior corolei. 
|. Corola regulată, în oarecare specii cam nere- 

eulată. 

7. Olieostemone diandre. 

Ovulele pendulate : - + ; i. Oleaceae. 

Ovulele erecte sau colaterale . : : : : Jasm'naceae. 

3. Isostemone pentandre. 

Polenu solid; gineceul 2-carpelar, Iruelul 

două folecule agregate . . . : : . .  Ase/ep/adaceae. 
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Polenu pulverulent. 

Pilamentele staminelor nude, fără peri 

lânoşi. 

kmbrionu drept int”'un albumen, sau 

lipsă de albumen. 

Știlu terminal; fructu capsulă 1-2-5 

loculară. 

Ovariul bilocular multivulat, pla- 

centatiea axilă; fructu 2 fo- 

ec e Și pie 00Pa ea poetei eu Apocynaceas. 

Ovariul 1-2 - locular, placentatiea 

parietală; capsulă bivalvă . . Gentianaceae. 

Ovariul 5-locular; capsulă trivalva  Po/emoniaceae. 

Stilu ginobazic; [rucul 4-achenic . .  Borrag/naceae. 

kmbrionul curb sau spiral întrun ai- 

bumen. 

Plante volubile . . . . - - -  Convo/vulaceae. 

Plante nevolubile . ...... So/anaceae. 

kilamentele staminelor imbracate cu peri 

lânoşi . . . . . . . . . - - - . Verbascaceae. 
2, Corola neregulală, în rare specii cam regulată ; 

anisostemone : androceul diandru sau te- 

lrandru didinam. 

Ovariul 2-carpelar, bilocular sau unilocular, 

loculele 3 - sau multiovulate. 

Stilul terminal 

Ovariul bilocular 

Embrionul cu albumen - . . . - . Serophu/ariaceae. 
lumbrionul fără perisperm 

Ovulele în fiecare loculă în număr 

ina (Eu tv IPN OROA a E A boa at 00 A e Acanthaceae. 
Ovulele în fiecare loculă în număr 

GE 0 Epic SPIRAL N e Meat cate Verbenaceae. 
Ovariul unilocular, multiovulat. 

Plante fără foi verdi, n'au chlorofilă ; 

epidendre  . . . . . . . . . .  Orobanchaceae. 
Plante cu foi verdi având chlorofilă , 

terestre sau fluviale . . . . . .  VWtriculariaceae, 
Stilul ginobazie; fructul 4-achenic . . ... Labiatae. 

Ovariul I-earpelar, uniloculat, uniovulat - -  G/obu/ariaceae. 
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Ş 2. Staminele oposite lobilor corolei ; ovariul uni- 

loculat. 

1. Periantul ierbaceu. 

Ovariul uniovulat cu cinci stiluri separate unele 

de altele . . . . .; . . . . . - - + + Plumbaginaceae. 

Ovariul multiovulat, avend un stil întreg; cap- 

sulă pixidarie «uite itamica” ăa)ă Primulaceae,. 

2. Periantul scarios ; ovariu multiovulat, stil 

simplu, capsulă pixidarie :. . : : . +. - + +  Pl/antag/naceae. 

Clasa V. Embriogene Dicotiledone Apetale Hermatroidite 

Secţ. I. Superovarii. 

|. Embrionul spiral sau inelar, periteric şi omotrop. 

Periantul scarios incolor sau colorat, : . + - +:  Amaranthaceae. 

Periantul ierbaceu verde sau cam colorat. 

Florile avend 5—10 stamine :. : . . : +: +  Phyto/aceaceae. 

Florile avend 1l—5 stamine + . + . . - +  Chenopodiaceae. 

2. Embrionul arcuat şi lateral, antitrop +. - : + Po/ygonaceae. 

3. Embrionul drept sau puţin arcuat, ocupând axa 

seminţei. 

Ovariul uniloculat, uniovulat, purtând un stil cu 

o singură stigmă. 

()yula pendulată - e sos a ee ia ea Daphnaceae. 

Oua erectă . . - . - + o e e e sei Blaeagnaceae: 

Ovariul uniloculat, uniovulat purtând 2 stiluri 

SE ORALE) „site e ini orar cra pain ei a aula al Celtidaceae. 

Ovariul bilocular, două ovule, portă 2 stiluri: V/maceae. 

Secţ. IL. Interovarii, 

1. Ovariul uniloculat. 

Cavitatea ovariului fără colonă centrală ce portă 

ovulele 

Florile cu o singură stamină; plante fluviale  M/ppur/daceae. 

Florile cu mai multe stamine; plante parazite 

Epilare 4 4 ai daia A zii Para ae due Loranthaceae. 

Cavitatea ovariului cu o colonă centrală ce portă 

ovulele (podosperm) . . . : .:. ..: . .-.- Santalaceae. 

2. Ovariul 3—6 locular : . : . - » » - + - + Aristolochiaceae. 
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Clasa VI. Embriogene Dicotiledone Apetale Unisexuate 

Secţ. |. Angiosperme. 

$ 1. Florile mascule neamentifere. 

]. Perispermice. 

Ovariu unilocular, uniovulat, portă 2 stiluri 

separate. 2000 e ACN TR ET RILE Bt Urticaceae. 

Ovariu 2—3 locular, loculele 1—2 ovulate. 

Stilurile bifide avend câte 2 stigme; fructu 

2_—3 - coc; plante terestre. . : . . +  Euphorbiaceae. 

Stilurile simple ; fruct nedehiscent 4-costat; 

plante acuatice immerse . . . : + + Ca/litricheaceae. 

9. Neperispermice . . . . : : : : - + + + Ceratophyllaceae. 

$ 2. Florile mascule, uneori şi cele femele, consti- 

tuind amente. 

1. Inferovarii, bractecle sau caliciul concrescute 

cu carpelele. 

Fm 

Fructul drupaceu, nucă . . . .. . . Juglandace ae 

Fructul glandă sau ghindă împrejmuit de 

bractee reunite în cupişoră . ....-... Cupuliferae. 

2. Superovarii. 

Fructul capsulă bivalvă polispermică, semin- 

țele co pensulă deperi . . . . ... . Salicaceae. 

Fructul monosperm membranaceu sau coriaceu 

comprimat constituind strobil . . . . . Betulaceae. 

Fructe globose drupacee dispermice . . . . Gnetaceae. 

SEEN fRMOSPELIE e e e e ne Coniferae. 

Clasa VII. Embriogene Monocotiledone Periantice 

Secţ. 1. Periantul diferențiat în sepale şi în petale. 
|: "Suiperovariii 3 3 ce a de vaz az, ere Daia. d e ao uta Al'smaceae. 

2. Inferovarii,  » : - » e e se e e e e + + + Mydrocharidaceae, 

Secţ. Il. Periantul simplu, adesea colorat, lipsit de 

sepale, 

1. Inferovarii. 

Embrionul lipsit de perisperm. : : : : - Orchidaceae. 

Embrionul dotat cu perisperm. 

Florile având trei stamine. . . . : : : /Iridaceae. 

Florile avend şase stamine. 
Florile hermafrodite. . . » + - + +» - - Amary/idaceae. 
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Florile unisexuate. 

9 Superovarii. 
Periantul colorat avend aspectul de corolă. 

Carpelele peste tot consudate, formând un pistil 

Fructul suculent bacciform.  : 

Fructul uscat, capsulă loculicidă. 

Carpelele parţial consudate numa la bază, 

formând trei pistile. 

Periantul necolorat, verde, cu aspect de caliciu. 

Embrionul lipsit de perisperm. - 

Embrionul dotat cu perisperm amilaceu sau 

cărnos + 

19 

Dioscoreaceae. 

Asparagaceae. 

Liliaceae. 

Colchicaceae. 

Juncaginaceae. 

Juncaceae. 

Clasa VIII. Embriogene Monocotiledone Aperiantice 

Secţ. 1. Plante terestre sau hidrofile aeriune. 

1. Florile hermafrodite sau unisexuate dispuse în 

spicuri sau în spicuşiore glumifere. 

Fructul achenie ; foile complect vaginate. 

Fructul cariopsă ; foile au vegina spintecată. 

2. Florile unisexuate dispuse în spadică monoică, 

Spadica lipsită de spată comună. - - : 

Spadica dotata cu o spată comună  - 

Secţ. II. Plante fluviale immerse sau plutitore. 

1. Neperispermice 

2. Perispermice. 

Clasa IX. Sporogene Vascularii 

Secţ. | Axa caulinară avend expansii laterale toliare 

alterne, fără ramificații verticilure ; sporele fără e- 

laterii. 
$. 1. Capsulele sporitere aşedate pe foi sau pe de- 

pendenţele acestora. 

Capsulele inserate de baza peţiotului toiei lingă 

rizomă (rizocarpice). 

Capsulele aşedate pe faţa dorsală a Ioilor sau 
pe un apendice ce porneşte din limbul foiei 

(filoca pi 66). 07 23 elit sata tea 

Cyperaceae. 

Gramineae. 

Thyphaceae. 

Araceae. 

Najadaceae. 

Lemnaceae. 

Marsileaceae. 

Filices. 
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Ş. 2. Capsulele sporifere stând pe extremitatea 
axelor (acrocarpice). a a Aa 

Secţ. II. Axa caulinară cu noduri articulare din care 
pornesc foi verticilate coherente ce formez vagină 
dentată de la baza cărora, pe faţa externă, la unele 
specii, resar rămuri verticilate ; sporele dotate cu 

PNL: e moi cai o e pie 

Lycopodiaceae. 

Equisetaceae. 
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FLOREI ROMÂNIEI 

|. EMBRIOGENE DICOTILEDONE 

CLASA | 

DICOTILEDONE DIALIPETALE IPOGINE 

ANUNCULACEAE Juss. gen. p. 9231 

Trib. I. CLEMAȚIDEJE DC. Policarpice : fructele achenii numerose 

lung caudate; periantul simplu avend estivaţiea valvară sau indupli- 

cată. Foile oposite. 

1. CLEMATIS /. gen. n. 090 

$ 1. Acheniile lung eaudate, coda penati-barbată (speciile nostre). 

1. Erecte. 

|. C. integrifolia L. spec. p. 767; DC. prodr. | p.5; Koch syn. 

p. 2; Rchb. ic. germ. 4 fig. 4663; Schlecht. Lang. deutsch. 11 fig. 954.— 

Popular Curpen-scurt. Luminbsă. — , lunie, lulie. Prin locuri jos- 

nice, lunci, mărăeinişiuri: Craiova ; Turnu-Măgurele prin lunca Oltu- 

lui; Giurgiu la Sloboziea spre Malu şi Odăile; Brăila; laşi pe la 

Şorogari. 

2. C. recta [.. spec. p. 767; Sturm deutsch. h.8; Koch syn. p. 2; 

DC. prodr. 1 p. 2; Rehb. ic. germ. 4 fig. 466%; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 11 fig. 955. — Popular Curpen-drept. Luminosă. Năprasnică. — 

I. lunie, Iulie. Pe lingă păduri, tuferişe, mărăcinişiuri; în regiunea dea- 

lurilor: Cerneţi, Severin; Drăgăşiani; Vultureanca; Câmpina; Dealu- 

Mare; Piatra, Osloveni ; Tecuci ; laşi, Cucuteni; Botoşiani. 

9. Scandenle. 

3. C. Vitalba 7. L. spec. p. 766; Koch syn. p. 2; DU. prodr. | 

p. 3; Ledeb. Îl. ross. 1 p. 3; Sehlecht, Lang. deutsch. Îi Aeipfiie 4987. 
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0. Vitalba legitima Behb. icon. germ. fig. 4667 (1540), avend parte din 

marginea unor foi 1—2-dentată. 0. latifolia integra Bauh. hist. 2 

p. 125 (1651). — Vulg. Curpen, Curpen de pădure. Luminbsă. Viţă- 

albă. -— î» lunie, lulie. Prin păduri, tuferişe sau şleauri, zăvoiuri, gar- 

duri rustice, vii; in regiunea dealurilor şi a câmpiilor; forte comună: 

Vereiorova, Severin, Broşteni, Străhaea; Craiova; Tismana ; Rimnic, 

Călimăneşti, Coziea; Câmpulung; Câmpina, Dealu-Mare; Crivina, Pe- 

rişi, Mogoşoea, Bucureşti; Comana; Buzău, Bisea; în lunca Siretului 

la Agiud, Valea-Seacă; Bacău; Piatra, Neamţu (Chan. exsic. Grec. 

enum. p. 7); laşi; Botoşiani. 
3. banatica Wierzb. in Rehb. icon. germ. 4 fig. 4667 var. £. (1540), 

avend tote foliolele întregi; 

“. dentata. C. Vitalba fi. |. |. c. C. latifolia dentata Bauh. |. e. 

0. odontophylla (Gandog. exsicc.! avend marginea foliolelor în totă 

lungimea gros şi neegal dentată, dentaturele creniforme acute; forte 

comună pe la noi. 

Ş 2. Acheniile necaudate, dar rostrate şi nebarbate (Secţ. Vi- 

ticella). 
4. C. Viticella |. spec p.765; Koch syn. p.2; Rehb. ic. germ. 4% 

fig. 4665; Schlechtd. Lang. deutsch. 11 fig. 985. — Vulg. Clocoşei, 

Viţişoră. — tb Maiu—August. In horticultură, naturalizată şi vul- 

garizată. Bucureşti; Bacău (Grec. enum. p. 7); laşi etc. 

2. ATRAGENE /. cer. n. 03 

1. A. alpina L. spec. p. 764%; Sturm deutsch. h. 20; Koch syn. 

p. 3; Rehb. ic. germ. 4 fig. 4662; Sehlechtd. Lang. deutsch. 11 fig. 

999, Clematis alpina et Cl. sibirica DC. prodr. | p. 10. — Vulg. Curpen 

de munte. — o Stânei cu tuferişe; în regiunea montrană alpină infe- 
rioră şi subalpină: Buceci la Peşterea-lalomiţei, pe Caraimanu si Cos- 

tila; Dimbovicioara ; în Suceava pe Rartu (Br.), în cheile Barnarului 

şi pe Barnarelu la Podu-Popei. 

Trib. II. ANEMONEE DC. Policarpice: fructele achenii caudate sau 

simple; periantul simplu petaloideu avend estivaţiea imbricată. Foile 

alterne. 

3. THALICTRUM /. gen. n. 07. 

Ş 1. Acheniile stipitate, triangulare, angulii aripaţi, faţetele ne- 

tede necostate, virful lor cu stil scurt rescurbat. 

1. Th. aquilegifolium |. spec. p. 770; Sturm deulseh. h. 44; 
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Koch syn. p. 3; Rchb.ic. germ 4. fig. 4635; Schlechtd. Lang. deutsch. 

11. £. 990. — Popul. Clocoței, Mărgea. utişor. — d. Miu, lunie. 

Prin păduri în regiunea montană alpină şi în a dealurilor pină în pă- 

durile câmpiilor: Tirgujiul; Călimăneşti, Coziea; Corbeni, Curtea-de- 

Argeşi; Câmpulung, Rucăr, Dimbovicioara; Predeal, Sinaia; Comana, 

Băneasa în Vlaşea ; Mânăstirea Neamţu (Chania); Ceahlău (Knecht.); 

în Suceava la Broşteni pe Neagra şi pe Barnaru; Tulcea. — Variează: 

cu flori alburii şi flori roze; apoi: 

6. pauciflorum Schur enum. transs. p. 7 (1566) pro spceie. — Diferă 

prin statura sa mai mică şi puţin robustă, prin foliolele foilor sale 

puţin dilatate la bază, ba adesea cuneate sau necordate, prin staţiu- 

nea sa în regiunea alpină cam pe la 1500 m. alt. — Buceci, 

$ 2. Acheniile sesile, nucamentose, fusiforme, longitudinal mul- 

ticostate, virful dentat, nerescurbat ; filamentele staminelor subţirele 

filitorme. 

1. Peţiolurile foilor fără stipele. Anterele apiculate. 

: Inflorescenţa paniculă piramidală, florile în mod sparsiu sau 

cam umbeloid dispuse la extremităţile ramificaţiilor, însă neaglomerate. 

a. Peţiolurile ternato-supradescompuse. 

2. Th. fetidum LL. spec. p. 765; Kochsyn. p.5; hehb. ic. 

oerm. 4 £. 4628; DC. prodr. 1 p, 15; Sehlechtd. Lang. deutsch. 11 fig. 

992, — Vulg. Rutişior Rutişior-puturos. — d, lulie, August. Stânci în văi 

muntose: Valea Monăstirei Bistriţa ; Valea Dimbovicioarei. 

3. Th. saxatile Schleich. pl exsic. ap. DC. prodr. 1 p. 15 

(1824); Rehb. ic. germ. 4 î. 4632 Th. tansilvanicum Schur in verh. 

siebenb. ver. ann. 1853 p. S4 solum nomen; enum. transs. p. 9. — 

Vulg. Putisior. — Y. lulie-August. Terâm argilo-calcar în regiunea 

dealurilor, sau argilo-humifer în regiunea câmpenă: Hucăr la Valea- 

Muierei 'spre Pajerea; in Prahova prin viile de la Scăeni; în Buzeu 

la Bisca; în lalomiţa pe la Sloboziea ; Rarâu pe 'Poderescu ; laşi. 

4. Th. flexuosum Bermnli. catal. ann. 1515. Rehb. ic. germ. 4 

fig. 4628. Th. collinum Wallr. sched. p. 259 (1899); pDG:* prode. 1 

p. 13. Th. minus Baumg. enum. transs. 2 p. l6-non [.. cujus stirps 

genuina sec. F. Schultz in Flora ann. 1575 n. 5% p. 231 solum ad 

littorem scandinavicam inveni. — Y. lunie-lulie. Prin livedi, pe lingă 

păduri: în Buzău la Beceni pe la Pădurea Ocea (77. collinum Wrec. 

enum. p. 7); Roman ; laşi; în Dobrogea pe la Tulcea, Teliţa, Nicoliţel. 

După Koch (syn, p. 5) Th fleauosum Bernh. are ramilicaţiile 
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pețiolare primare evident stipelate. După Reichenbach (loc. cit.) ra- 

mificaţiile acestei specie sunt nestipelate, contrariu celor susținute de 

Koch. Din parte-ne, am putut observa că specimenele de 77. flexuosum 

Bernh. ce posedăm din mai multe localităţi din Germania, ca şi planta 

nostră, au ramificaţiile peţiolare primare nestipelate. 

5. Th. medium Jacq. hort. vind. 3 tab. 96 (1776). Th. nutans 

Desf. catal. h. paris. ann. 1829 p. 123; Rchb. ic. germ. 4 fig. 4630 

(conf. L.. Simonkai enum. transs. p. 34).— d. lunie, lulie. Livedi : Bucu- 

reşti, Herestrău (Grec. enum. p. 7). Ph. ruthenicum Ul. Hothm. exisc. ! 

„în Româniea orientală şi Bassarabiea la şesurile întinse“ (an Fisch. ? 

conf. Ledeb. fl. ross. 1 p. 45). 

Însă, TH. medium iconografiat de Reichenbach, |. c. fig. 4632, 

este cu totul altceva, avend florile erecte, foliolele foilor ânguste şi 

acut-dentate, caractere ce nu se potrivesc cu 7. nutans Dest. icono- 

grafiat de Reichenbach (|. c. fig. 4630) care are florile nutante, folio- 

lele foilor mai dilatate şi obtus-dentate, ceea ce există întoecma şi la 

planta nostră. 

6. Th. elatum Muur. syst. veget. p. 513 (1774); Jaeq. hort. 

vind. 3 tab. 95; Rehb. ic. germ. 4 fig 4633; Schlechtd. Lang. deutsch. 

11 fig. 994. — Vulg. Rutişior. — 4. Maiu, lunie, lulic. Prin livedi, 

crânguri, mărăcinişiuri in regiunea câmpenă: Ghergani, Ciocăneşti, 

Buttea (Th. majus Grec. enum. p. 7; Br. prodr. p. 528 non Jacq. nec 

Crantz in Rehb. |. c. fig. 4699); Perişi, Crivina; Comana; Tecuei, 

lunea "Ţigăneştilor. 

b. Peţiolurile pipato-descompuse. 

7. Th. simplex |. mant. p. 75 (1762); Koch syn.p. 6; Behb. 

ic. germ. 4 f. 4631; DC. prodr. 1 p. 15; Sehlechtd. l.ang. deutsch. 

11 f. 995. — Y. lunie,lulie. Livedi în regiunea montană: Azuga, 

Buşteni. 

** Inflorescența corimboidă şi florile sunt aglomerate la extre- 
mităţile ramificaţiilor. 

8. Th. angustifolium Jac(. hort. vind. 3 lab. 43 (1776); Koch 

syn. p. 6; DC. prodr. 1 p. 14; Schlechtd Lang. deutsch. 11 f.997. 74. 

Bauhini Spreng. syst. veg. 2 p. 672. 1. angusti/olium L. spec. p. 169 

ex p. — Vulg. Rutişior. — d. Maiu, lunie, lulie. Livedi, crânguri, 

poeni, margini de păduri: Vereiorova, Severin; Tismana, Baea-de- 

Aramă ; Rimnie, Oenele-Mari; Corbeni; Câmpulung, Hucăr pe la 

Valea-Muierei ; în "Teleorman pe la Netoţi; Vultureanca ; Titu, Ciocă- 
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neşti, Bucureşti, Clutila, Perişi; Comana ; Tecuci; Monăstirea Neamţu 

(Chania exic.); în Suceava pe câmpiea Sasca, Cornu luncei. — Varieză: 

a. stenophyllum Wiwmwm. et Grab. fl. siles. 2 p. 157 (1829); 

Koch syn. p. 8. Th. angusti/olium Crantz ap. Behb. ic. germ. 4 fig. 4637. 

Foliolele foilor inferiore lineare acuminate, ale celor superiore aprope 

filiforme ; 

3. heterophyllum Wimm. et Grab. fi. sil. s.2 p. 157 (1829); Koch 

syn. p. 5; Rehb.ic. germ. 4 fig. 4637 ad. sinistram. 7. angustifolium 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 11 f. 997; Grec. enum. p. 7. Foliolele foilor 

inferiore oblungi, ale foilor superidre lineare forte ânguste, tote întregi 

sau cele terminale a locuri 2—3-fide ; 

“. Iaserpitifolium Koch |. c. Th. laser pitifolium Willd. enum. h. 

berol, p. 40 (1809); Rehb. ic. germ. 4 fig. 4656. Th. lucidum DC. 

prodr. 1 p. I4-non L.. spec. p. 770 (conf. Koch 1. €.). Foliolele foilor: 

oblungi şi nedivizate, ale foilor superidre sunt cu ceva mai înguste. 
î. peucedanifolium Uriseb. et Seh. iter hung. n. 102 (1852). 77. 

spurium Janka în Linn. vol. 30 p. 549 (1960). — Constanţa. 

9. Th. nigricans Jacq. fl. austr. 3 p. 421 (1776); Rehb. ic. 

germ, vol. 4 î. 4638 ; Boreau centr. p. 4. — Vulg. Putişior. — d, Lunie, 

Iulie, August. Livedi, tuferişe, margini de păduri : Severin; Călimă- 

neşti, Coziea, Stănişioara; Olăneşti ; Bucureşti; Comana ; Galaţi. 

2. Peţiolurile primare ale foilor având stipele. Anterele mutice 
10. Th. fiavum L. spec. p.770; ejus. cod. botan. n.4049; Koch 

syn. p. 7 excl. synon; Rehb. ic. germ. 4 fig. 4639 exclus. synon. 

Gaud.; Boreau centr. p. 5.— I. Maiu, Iunie, ul. Locuri josnice pa- 

lustre, stufuri băltose : Galaţi pe lângă Brateşi şi spre Gura-Prutului. 

4. ANEMONE /. gen. n. 604. 

Ş. 1. Involuerul trifil forte alăturat de periant, simulând un ea- 

liciu d-sepal; foile involuerului întregi sesile şi mai seurte de cât ale 

periantului (/lepatica Dillen.). 

1. A. Hepatica [. spec. p. 758; Koch syn.p. 7. Fepatica tri- 

loba Chaix in VIill. dauph. vol. 1. p. 236 (1786); Sehlechtd. Lane. 

deutsch. 11 fig. 1007. Hepatica nobilis Moneh meth. p. 216 (1794) ; 

Rehb. ic. germ. 4 fig. 4649.-—Popular Trei-răi. Poie-a-vidră. Popiv- 

nic-iepuresc.— 9. Martie. Aprilie. Păduri în regiunea montană infe- 

rioră şi a dealurilor: Tirgujiul ; Pădurea Seaca în Olt; Piteşti la Trivale; 
Olăneşti; Buhuşi, Piatra; Agapiea, Neamţu (Grec. enum. p. 8); Agat- 

ton, Drăcşiani, Botoşani. 
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2. A. angulosa lun. encycl. | p. 169 (17852). IMepatica an- 
Julosa DC. prodr. 1 p. 22; Sehott et Ky. bot. zeit. ann. 1851 

p. 154. —/H. transsileaniea Fuss alt. arehiv III p. 262 (1345). Anemone 
transsiloanica Heuft. enun. ban.p. 6 (1555). A. multiloba Sehur enum. 

transs. p. 2 (1366).—Vuig. Crucea-voinieului.— d. Martie. Aprilie. Pă- 

dări, în regiunea montană subalpină şi alpestră În Argeşi la pădurea 
Trivale lingă Piteşti şi la Başeov; în Muscel la Conţeşti, Cămpulung 

şi Valea Dimbovicioarei; în Prahova la Buşteni, Buceci la Urlătoarea, 

Sinaia (Grec. enum. p, $); Comarnic; pădurea Ghighiului lingă 

Ploeșşti. 

voepper, în Magyar. n&venit. lapp. VII p. 150, arată că Ane- 

inone angulosa Lam. (Ilepatica angulosa DC.) ar fi Cortusa Matthioli, 

după cum s'a găsit mai în urmă în herbariul lui Lamark, herbariu ce 

a fost descoperit în Germania acum câţiva ani şi care acum se găseşte 

în Muzeul din Paris. Nu putem crede că marele naturalist a putut co- 

mite o erore de felul acesta, când a avut planta acesta în cultură la 

grădina Plantelor din Paris mai mulţi ani, dar fără să fi ştiut propriea 

ei origine, originea ţerilor dacice. Erorea pote că a resultat din stră- 

mutarea greşită a etichetei de la Cortusa Matthioli la foea cu Ane- 

mone angulosa din partea unui postum. Împrejurarea acesta a făcut 

pe unii din confrații, transearpatici să se ferâscă de numirea dată de 
Lamark şi săadopteze pe aceea dată de Fuss. (conf. I. A. Knapp Pflanz. 

Galiz. u. Bukovina p. 281). 

Ş. 2. Involucrul trifil şi forte depărtat de periant aşia că simu- 
leză un verticiliu de foi caulinare; aceste foi sunt peţiolate sau dila- 

tato-peţiolate şi au limbul lor conform cu acela al foilor radicale 

(Anemone DC.). 

|. Acheniile cu stil scurt sau bont neplumos. 

3. A. ranunculoides [.. spec. p. 672, Sturm deutsch. h. 7; 

Koch syn. p. 10; Rehb. ic. germ. 4 fig. 4643; Schlechtd. Lung. de- 

utsheh. 11 fig. 1005.— Vulg. Dedeţei-galbeni. Florea Pascelor. Muscerici- 

galbeni. — Y. Martie. Aprilie. Păduri în regiunea submontană, a dea- 

lurilor şi a câmpiilor: Severin, Cerneţi; Craiova; Câmpulung, Con- 

țeşti; Câmpina, Ploeşti, Ghighiu; Giurgiu, Băneasa, Comana; Bucu- 

reşti, băneasa; Buz&u; Monastirea Neamţu (Chan.); laşi; Birlad. 

4. A. nemorosa |. spec. p. 762; Sturm deusteh. h. 14%; Koch 

syn. p. 10; Rehb.ie. germ. 4 fig 4644; Sechlechtd. Lang. deutsch. 11 fig. 

1004. —Popul. Plorea pagtelor. Florea-ventului. Muscerici albi. Oiţey— 

4, Martie. Aprilie. Păduri, codri; în regiunea montană subalpină şi în 



RANUNCULACEAE DO 1 

regiunea dealurilor: Severin, Cerneţi; Craiova; 'Tireujiul; Piteşti ; 

Câmpulung, Valea Mare; Ploeşti; Comarnic, Câmpina (Grec. enum. 

p. Ș$); Piatra, Monăstirea Neamlu (Chan.) ; Botoşiani. 

5. A. silvestris |,.spec.p.761; Kochsyn.p. 10; hchb. ic. germ. 

4 î. 4651; Sehleehtd, Lang. deutsch. vol. 11 fig. 1003.——Vulg. Dedeţei- 

de-pădure.— Y, Aprilie. Maiu. Păduri, crânguri, rărişiuri; în regiunea 

dealurilor şi a câmpiilor: Lehliu; Dălhăuţi în Rimnicu Sărat; Focşiani, 

Munteni; Piatra; laşi; Botoşiani; în Dobrogea la Ciucarova, Nicoliţel. 

6. A. narcissiflora |. spec.p. 763; hochsyn. p. 10; Rehb. ic. 

germ. 4. f. 4647; Sehlechtd. Lang. deutsch. vol. 11 fig. 1001.—Y.lu- 

nie. lulie. Livedi, poeni pe lingă păduri; în regiunea montană subal- 

pină: Predeal, Buşteni; Sinaia (Knecht.); în Suceava la Petrile-Dom- 

nei şi Hareu (Br.)! 

6. uniflora. Ilomalocavpus uniflora Schur enum. transs. p, 2.— 

Livezi alpine, subalpine: Negoiu; Buceei în Valea-Urlătoarea (Knecht.). 

2. Acheniile au stilul forte lung caudato-plumos. 

7. A. alpina Jacq. (îl. austr. t. 55 (1776); L. spec. p. 760 ex 

parte et Auet. A. alpina var %. micrantha DC. prodr. | p. 17 (1324); 

Pulsatilla alba. Lobel iilustr. ap. hehb. ic. germ. vol. 4 fig. 4653; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. vol. 11 fig. 1014.—Vulg. Oiţe. Sisinei-de- 

imunte.— d.lunie, lulie, August. Stânei şi come de munţi în regiunea 

alpină: la Păpuşia, Găinaţu-Mare în Muscel; Buceci pe Furnica, Ba- 

bele, Plaiul-Cumpetu la Sinaia (A. alpina. A. vernalis et A. silvestris 

Grec; enum. p. 7—non Auct.); Lucaciu (Pr. Procop.). 

Ş 3. Involuerul trifil, mai mult sau mai puţin depărtat de periant, 

foile sale sesile, au baza vaginato-conată, limbul digitato-multipartit, 

neconform cu limbul foilor radicale; la tote, acheniile au stilul forte 

lung caudat plumos (Pulsatilla DC.) 

8. A. grandis Wender. in schilt. der gesel. zu Marburg 2 p. 

257 (1931) sub Pulsatilla. — A. Hackelu Rehb. icon. germ. vol. 4 fig. 

4658-non Poll. cujus stirps planta hybrida est (Pulsatilla pratensi X, 

patens Că&lak. prodr. îl. bohem. 3 p. 406). — Vulg. Dedeţei  Sisinei. — 

Y.. Martie. Aprilie. Poeni, locuri deschise, crânguri ; în regiunea dea- 

lurilor.; Neamţu; laşi pe la Copou şi Răpedea, Valea-Adâncă şi Câr- 

lige; Botoşiani pe la Costeşti, Monăstirea Doamnei, Agafton şi Adincata. 

3. polonica. — Pulsatilla polonica bloeki exsic.! Florea mai mi- 

cuţă. — Botoşani. 
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9. A. Pulsatilla |. spec. p. 759; Koch. syn.p. S. A. Janezereslepi 

Giraud. in litt. ann. 1991. Pulsatilla vulgaris Mill. dict. n. 1 (1759); 

Hehb. icon. germ. vol. 4fig. 4657; Sehlecht. Lang. deutsch. 11 fig. 

1011.— Vulg. Deeţei. Sisinei.— Y. Martie. Aprilie. Livedi, rărişiuri. şi 

poeni de păduri, crânguri, tuferişuri: Severin Cerneţi; Craiova, Vir- 

voru, Leamna; Popânzăleşti; Pucioasa ; Ciocăneşti, Chitila, Buftea, Cri- 

vina (Grec. enum. p. 7); Giurgiu, Băneasa; Monăstirea Neamţu la 

Groşi (Chan.) 

10. A. nigricans. |. montana lloppe in Sturm deutsch. h. 46 

(1826); Koch syn: p. Ș et addit. p. 433 et p. 1016. 4. Pulsatilla nu- 

lams Uaud. Îl. helv. 3 p. 435 (1825). Pulsalilla nigricans Stork de usu 

Palsatilla> vindob. p. 7 c. tab. (1771). P. montana Rehb. icon. germ. 4 

fig. 4656; Schleeht. Lang. deutsch. 11 fig. 1012. — Aceleaşi numiri 

vulgare. — 4, Martie. Aprilie. Livedi, pajişti pe lingă păduri, crân- 

guri ; în regiunea dealurilor şi pe câmpuri: Severin, Cerneţi; Craiova, 

Văleăneşti, Hubăneşti; Drăgăşani; în Teleorman la pădurea Săele; 

Comarnie, Câmpina, Ploeşti la Grângul lui Bot; Odobeşti, Mera ; Piatra 

pe Cozla; Bârlad la Crângu şi Râpa-Mare, Podu-Tureului ; laşi „la 

Copou; Botoşani, Monăstirea-Domnei, Agafton, Pădurea-Redii. 

Mi. A. Pratensis |. spec. p. 760; Koch. syn. p. 9; DC. prodr. | 

p. 17. Pulsalilla pratensis Mill. diet, n. 2 (1760); Sturm deutsch. fl. 

h. 46; Rehb. icon. germ. vol. 4. fig. 4653; Sehlecht. Lang. deutsch. 

vol. 11 fig. 1013 optime. — 4, Martie. Aprilie. Livezi, crânguri, mără- 

cinişuri, poeni de păduri; în regiunea nostră meridională mai ales ; 

Tirgujiul ; Călăraşi pe la Monăstire şi pe la Ulmeni (Grec. enum,p. 7); 

Lehliu; Gomana (forma palli4iflora); Piatra pe Cozla; lazi; Agafton, 

Botoşani, pădurea Gaflău. 

Trib. II. RANUNCULEAE DC. Poliearpice: fructele achenii monos- 

permice, numerose, necaudate, însă la virf rostrate (eu cioc) ; periantul 

diferențiat în sepale şi petale a cărora estivaţie este imbricată. 

5. ADONIS /. gen. n. 65, 

Ş 1. Rostrul acheniilor aculeiform erect sau adscendent. Plante 

anuale. 

1. A. automnalis |. spec. p, 771; DC. prodr. 1. p. 23; Koch 

syn.p. 11; Rehb. icon. germ. vol. 4 fig. 4621 ; Schleeht. Lang. deutsch. 

11 fig. 1015. — (0) lunie — August. Prin locuri de cultură: în Ro- 

mânia (Ul. Hoftm. exie. sine loco natale). 
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2. A. zstivalis |. spec. p.771; DC. prodr. | p.25; koch syn. 

p. 11; Rehb. icon. germ. 4 fig. 4619; Scehlecht. Lang. deutseh. 11 

fig. 1016. A. miniata Jaeq. Îl. austr. 4 tab. 354% (1776). A. maculata 

Wallr. sched. p. 270 (1822).— A.citrina Hottm. deutsch. e. 2.p.251 est 

forma petalis stramineo-flavis. — Vulg. Cocoşiel. Chimen-eiinese. — 
C) Maiu. lunie. Prin locuri de cultură, grâne, mirişti vechi, drumuri, 

garduri rustice; specie vulgară : Craiova; Caracăl, Popânzăleşti; Câmpu- 

lung ; Comana; Giurgiu; Bucureşti (Grec. enum. p. 8); Ciocăneşti. 

Buftea, Perişi; Focşiani; Galaţi, Bărboşi; Neamţu (Chan.); Botoşiani. 

3. A. flammea Jacq. (l. austr. 4 tab. 355 (1776); DC. prod. 1 

p. 24; Koch syn. p. 11; Rehb. icon. germ. 4 fig. 4620; Schlecht, 

Lang. deutsch. 11 flg. 1017. A. anomala Wallr. sched. p. 273 (1829). — 

OD lunie. Iulie. Ogore vechi, grâne, drumuri, locuri cultivate: Bucureşti 

(Grec. enum. p. 83); Fetești; Brăila; Bărboşi, Galaţi ; Măcin, Greci. 

Ş 2. Rostrul acheniilor este lateral şi r&scurbat ca o ghiară. 
Perenice. 

4. A. vernalis |.. spec. p. 771; Sturm deutsel. h. 56; DC. prodr. | 

p. 24; Koch syn. p. 11; Rehb. icon. germ. 4 fig. 4692; Schlecht, 

Lang. deutsch. 11 fig. 1018. A. apenina Jaeq. fl. auster. tab. 44. — Vule. 

Duscuţă. — d. Aprilie. Maiu. Locuri deschise, livedi, poeni, margini 

de păduri în regiunea câmpiilor: Călăraşi; Ulmeni, Olteniţa (Grec. 
enum. p. $), Cernuleasa; Băneasa, Comana pe la Gurbanu; Lehliu; 
Feteşti ; Brăila; Galaţi; Focşani, Odobeşti; Bârlad la Virlez; laşi: 
Botoşiani. 

5. A. Walziana Simk. novenit. lapp. 2 p. 146 (1878). (XA. ver- 

nalis - superwolgensis). — 4. Aprilie, Maiu. Câmpuri aride în Do- 

brogea: Murfatlar (A. uolgensis Janka ap. Kanitz. pl. roman. add. 
p. 169 -non Stev.—Br. miss.), Copadin, Tulcea. 

De precedentul se deosebeşte prin florile sale mai mici, avend 
petalele mai ângusticele ce nu întrec cu mult sepalele, şi prin timpul 

înflorirei sale tardive. Seamănă mult prin florile sale cu A. rolgensis 
Stev. insă n'are laciniile foilor sale aşia de lăticele, nici marginea lor 

încisă şi nici tomentul albicios pe paginea inferidră a foilor cum există 
la specia Steveniană. 

6. A. hybrida Wolff. verh. siebenb. ver. ann. 1557. A. rol- 

gense a. glabrescens Sehur. enum. transs. p. 6 (1866). — 9. Aprilie. 
Maiu. Câmpuri: Vaslui. 

Grecescu D. Dr. — C. 1324. 5 
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6. MYOSURUS /. gen. n. 394 

4. M. minimus |. spec. p.407; Sturm. deutsch. fl. h. 11; Koch 

syn. p. 12; Rehb. ie. germ. 4. fig. 4569; DC. prodr. 1 p. 25; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 11 f. 1019. — (0) Martie. Aprilie. — Porumbişti ne- 

lucrate, locuri năsipose supuse inundaţiilor primăvara : Comana partea 

despre (irădiştea ; Tărtăşești, Ciocăneşti ; Bucureşti, Herestrău. 

7. CERATOCEPHALUS /anch melh. p. 215. 

4. C. orthoceras D(. syst. 1 p. 231 (1818); prodr. lp. 2%; 

Koch syn. p. 12; Rehb. ic. germ. vol. 4 f. 45700; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 11 fig. 1021.—Vulg. Aricor, Ploşnicar.— (O Martie, Aprilie. Pe 

câmpuri la locuri uscate aprice, pe dâmburi, mirişti vechi, pe la dru- 

muri, garduri rustice: 'Turnu-Măgurele, Flămânda (Grec. enum. p. 8); 

Comana; Ciocăneşti, Chitila, Herestrău, Bucureşti; Perişi; Paserea ; 

Lehliu ; Slobozia spre Bora; Feteşti; Brăila; Galaţi, Pileşti ; Birlad ; laşi. 

8. RANUNCULUS 1. en. n. 099 

$ 1. Petalele albe, însă unghicuia galbenă; acheniile cu multe cute 

subţiri în direcţie transversă. Plante fluviale (Batrachium DC.) 

î. R. trichopyllus Chaix in VIll. dauph. 1 p. 355 (1756); Gren. 

Godr. Îl. fr. 1p. 95. PR. aquatilis 4. panthotrix Brot. în Rehb. ic. germ. 4 

lie. 4576. PR. capilaceus 'Thuill. îl. paris. p. 278. PR. paucistamineus 

Tausch in Flora ann. 153% p. 525; Koch syn. add. p. 433. BR. aguatilis 

£. capillaceum DC. prodr. 1 p. 26; Schlechtd. Lang. deutsch. 11 f. 

1024, II. — 4, Maiu pină în August. Ape stagnante, heleşteuri, bălți 

sau iazuri în care, cu Ceratophyllum şi Myriophyllum, constitueşte 

ceea ce vulgar se dice Brădişi: Craiova; Bucureşti la Herestrău, Fun- 

deni (PR. aqguatillis Grec. enum. p. $); Comana ; Clucereasa în Muscel. 

2. R. divaricatus Schrank bayer. fl. 2 p. 104 (1789); Sturm. 

deutsch. h.67 tab. 13; Kochsyn.p. 13. Batrachium divaricatum W imi. 

in Sehlechtd. Lang. deutsch. 11 fig. 1025. — Tot prin asemenea locuri: 

Comana apa Cilniştei ; Bucureşti la Mogoşoca, Chitila. 

$ 2. Petalele peste tot albe; acheniile netede. Plante terestre 

montane (/ecatonia DC.). 

3. R. rutzefolius |. spec. p. 777; Sturm deutsch. h. 19; Koch 

syn. p. 14; DC. prodr. 1p. 30; Sehlechtd. Lang. deutsch. 11 f. 1097. 

Callianthemum coriandrițolium Rehb. ie. germ. 4 f. 4625. — d, unice. 

lulie. Pe virfurile alpine superiore : Pialra-lui-Craiu (Simk.) 
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4. R. alpestris |. spec. p. 178; Sturm deutsch. h. 19; Koch 
syn. p. 14%; Rchb. ic. germ. 4 f. 4581; DC. prodr. 1 p. 31; Sehlechtd. 
Lang. deutsch. 11 f. 1031. — d. Iunie, lulie. Pe virfuri alpine supe- 
riore: Negoiu ; Oiticu în Muscel; Buceci. 

5. R. crenatus W. ct Kit. rar. hung. tab. 10 (1802); Sturm 
deutsch. h. 46; Koch syn. p. 15; Rehb ic. germ. 4. f. 1580; DC. prodr. 
1 p. 31; Sehlechtd. Lang. deutsch. 11 f. 1034. Pi. alpestris var. erenatus 
Baumg. enum. transs. p. 129. — 4, Iulie, August. Locuri cu iârhă pe 
stânci în regiunea montană la mari altitudini: Cracu-Micuşului la 
Stâna-Mare în Mehedinţi (Sab. Stephanescu leg. 18833) şi pe Godeanu; 
Buceci la Strunga. 

6. R. platanifolius |. mant.p. 79 (1769); Gren. Godr. (|. fe. 1 
p. 27. R. aconitifolius î. platanifolius DC. prod. 1 p:.3 ls ..BRehb, ie: 
germ. 4 f. 4585 var. fi; R. aconitifolius B. altior Koch. syn. p. 15.— 
4, lunie, Iulie. In regiunea montană prin văile şi vălcelele sub-alpine 
la locuri umede, umbrâse: Jipu în Argeşi; Predeal pe la Schit şi prin 
Valea Hoznovei; Buceci pe la Buşteni, Sinaia şi Isvoru. 

$ 3. Petalele peste tot galbene, acheniile netede (Panuncu- 
lastrum DC.). 

1. Rădăcinile tuberiforme fasciculate de pulină lungime. 
* Acheniile constituind un spic oblung cilindric sau ovoid. 
7. R. illyricus |. spec. p.776; Sturm deutsch. h. 46; Koch syn. 

p. 17. Rehb. ic. germ. 4 f. 4587; DC. prode. 1 p. 28; Schelehtd. Lang. 
deutsch. 11 f. 1043. — Vulg. Trinjoaică. — , Aprilie. Mai. lunie. Prin 
locuri deschise, livedi, poeni, rărişiuri de crânguri: Severin; Alexan- 
dria; Sloboziea, Ciulniţa; Birlad la Crângu; Dorohoiu (kneeht.); în 
Dobrogea pe la muntele "Ţuţuiatu (Br-.), Tulcea. 

8. R. oxyspermus Willd. spec. pl. 2 p. 1228 (1790); DC. 
prodr. 1 p. 28; Ledeb. fl. ross. 1 p. 29; Lindem. fl. cherson |. p. 11.— 
d. Maiu, Iunie. Câmpuri la locuri deschise, mărăeinişiuri m&nunle : 
Ciulniţa, Sloboziea spre Bora; în Dobrogea pe la Măcin, Constanţa. 

9. R. pedatus W. et Kit. rar. hung. tab. 108 (1809); DC. 
prodr. 1 p. 28; Rehb. ic. germ. 4 fig. 4591; Ledeb. fl. ross. 1 D293 
Lindem. fl. cherson. 1 p. 11. — Vulg. DBoglari, Flore-de-lte, Gălbenele, 
Picioru-cocoşului. — d, Aprilie, Maiu. Locuri josnice, locuri de luncă 
umede şi oarecum sărate: Comana în lunea Câlniştei despre Gră- 
diştea; Buzeu spre pădurea Crângu; Birlad; Vaslui; laşi pe la 
Şorogari. 
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Acheniile constituind capitul globos. 

10. R. Thora 7. |. spec. p. 775; Sturm deutsch. h. 59; Koch 

syn. p. 17. PR. seutatus W. et kit. rar. hung. tab. 157; DC. prodr. 1 

p. 30. — d. lunie. Iulie. Păsciuni, stânci cu icrbă sau musehi în re- 
giunea alpină: Godeanu; Negoiu; Piatra-lui-Graiu. 

2. Rădăcinile fibrose emanând din tulpină bontă sau rizomă. 

* Foile sectate sau profund incise. 

a. Sepalele întinse şi aplicate pe dosul petalelor; recepta- 

culul peros. 

11. R. carpaticus Ilerb. select. galiz. p. 1 (1536); Fuss exc. 

transs. p. 23. RP. montanus a dentatus Baumeg. enum. transs. 2 p. 124 

(18316) sed non R. montanus Willd (1790). PR. Lerchenfeldianus Sehur 

verh. siebenb. ver. ann. 1553 p. 15 et inenum. transs. p. 15. R. den- 

tatus botan. iranss. recent. — Vulg. Boglari. Gălbenele-de-munte. Pi- 

rioru-cocoşului. — d. Maiu. linie. Iulie. Păduri în regiunea montană 

subalpină şi infralpină: Predeal, Azuga, Buşteni, Sinaia ((rec. 

enum. p. Ș). 

. pigmaeus Porcius naseud. p. 152 (1551). — Pe Lucaci în Su- 

ceava (Pr. Procop.) 

42. R. montanus Willd. spec. pl. 2 p. 1321 (1790); Sturm 

deutsch. h. 19; Koch syn. p. 15 exclus. var. 6; DC. prodr. 1 p. 3%. 

P. montanus î. Baumg. enum. transs. 2 p. 124. PR. nivalis Crantz 

stirp. 2 p. 116. (1769)- non L. PR. gracilis Sehleich. catal. ann. 1815. 

Pe. carinthiacus Hoppe in Sturm deutsch. h. 46 tab. 10; Rehb. ic. 

germ. 4 f. 4603 et 4604. PR. gruinalis Schott analec. p. 33 (1854). 

R. gelidus Schur enum. transs. p. 15 (1566). BR. ace» rar. subalpinus Sehur 

enum. transs. p. 15. — d. lunie, Iulie. Păsciuni, stânci cu ierbă; în 

regiunea montană alpină : muntele (Godeanu; Galbina în Vâlcea; Ne- 

goiu ; Oiticu,Păpuşia ; Piatra-lui-Graiu; Buceci ; Predeal pe Clăbucetu- 

Taurului şi pe Susaiu. 

13. R. Breyninus (ranlz stirp. 2 p. ll tab. 4 fig. 2 (1769); 

A. Kern sched. 1 p. 24%. PR. Hornschuchi Hoppe in Sturm deutsch. 

h. 46 sed icon. € specimine monstroso delineata. R. Vil/arsii Kochsyn. 

p. 18; Rehb.ic. germ. 4p.4608€ tab. XVIII etfig. 4608 b. € tab. XVI; 

(ren. (rodr. fl. fr. lp. 31 - non DC. |. fr. 4 p. 396 (1815). R. orophilus 

M. Bieb. f1.t. e. 3p. 355 (1519). R. pseudo- Villavsii Schur enum. transs. 

p. 19 (1866). — Păsciuni, stânci; în regiunea montană alpină: Scăriţa 

în plaiul Godeanului ; Paringu (J. Barth); Ghiţu, Negoiu; Păpugşea, 

Găinaţu-Mare; Dimbovicidra pe înălţimi; Buceci; Ceahlău (Kneeht.) 
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14. R. aureus Schleicl. calal. pl. helv. 1815 p. 24; Schur 
enun. transs. p. 21 bene deseriptuim. PP. nemorosus Auct nonull. = vix 
DU. syst. veg. 1 p. 280. P. nemorosus var. b et d Schur |. e p. 20. 
. Orantzii Baumg. herb. etiam Schur in herb. lemb. ap. Simk. Pe. 
caueasicus Janka adnot. in Linnăa ann. 1860 p. 554 - non M. Bicb.- 
Vulg. Gălbenele-de-pădure. — 9. Maiu. Iunie. Iulie. În regiunea 1mon- 
tană prin păduri, poeni, livedi: muntele Galbina în Vâlcea; Păpuşea ; 
Buceci; Predeal pe Urzicaru şi pe Clăbucetu-Taurului. 

15. R. polyanthemos [,. spec. p. 779; Sturm deutsch. h. 82; 
Koch syn. p. 19; Rchb. ic. germ. 4 f. 4607; DC. prode, || [137 ; 
Schlechtd. Lang. deutsch. 11 f. 1050. —Vulg. Boglari, Plore-de-le, Găl- 
benele, Picioru-cocoşiului. — Y. Maiu pină în Iulie. Livedi, tuferişe, rări- 
şiuri; din regiunea montană subalpină inferioră pînă în regiunea eâm- 
iat raiova ; Himnie; Călimăneşti, Coziea, Stănişioara ; Curtea-de- 
Argeşi; Câmpulung; Stolnici; Vultureanea, Găeşti; Bucureşti, Ciocă- 
neşti, Chitila, Perişi; Alexandriea ; în Vlaşca la pădurea Bălănoea, Co- 
mana; Sinaia, Câmpina ; Buzău; Fălticeni, Broşteni, Schitu Rarău; 
Botoşiani; Dobrogea. 

&. Jatisectus Borh. in iti. ann. 1881, avend foile radicale latisec- 
tate ca la R. aureus. 

16. R. repens |. spec. p. 779; Koch syn.p. 19; Hehb. ic. germ. 4 
£.4610; DC. prodr. 1 p. 38; Schlechtd. Lang. deutsch. 11 f. 1052. — Vulg. 
Călbenele. Flore-dde-lte. Floricică de pe lac. — Y. Aprilie pînă în August. 
Locuri josnice umede, livedi, lunci, mlaştini: Craiova; Rimnic; Cara- 
căl; Câmpulung, Stilpeni, Conţeşti; Giurgiu, Comana; Bucureşti, Chi- 
tila, Ciocăneşti, Perişi; Galaţi; Broşteni, Schitul-Rarcu ; laşi. 

î. erectus DC. prodr. 1 p. 38, avend axele Pia florifere 
e Pui. fără stoloni reptanţi. 

1. glabratus DC. |. ce. axele caulinare și foile glabre (B. romanicus 
Gandog. fl. europ. 1). 

b. Sepalele întinse, aplicate pe dosul petalelor; receptaculul 
glabru. 

17. R. lanuginosus |. spec. p. 779; Sturm deutsch. h. 46; 
Koch syn. p. 19 et add. p. 434 a; Rehb. ie. germ. 4 f. 4609; DC. 
prodr. | p. 37 exclus. variet. Sehlecht. Lang. deutsch. 11 f. 1049. — 
4. Dumbrave, păduri; în regiunea submontană : Tirgu-Oena ; Monăs- 
tirea Neamţu. (Chan. exsic. Grec. enum. p. 5). 

18. R. acris |. spec. p.779; Sturm deutsch li. 46; Koch syn. 
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p. 19 excel. synoii. Andrz.; Rehb. ic. germ. 4 tab. 17 fig. 460%; 
Schlechtd. Lang. deutsch. 11 f. 1048. PR. rectus Bor. centr. îr. p. 

15 (1557). — Y. Maiu până în August. Livedi, poeni, păduri, tufe- 

rişe; în regiunea montană subalpină şi alpestră : Tirgujiul; Baea-de- 

Aramă; Rimnie, Gurănoea; Curtea-de-Argeşi; Câmpulung; Rucăr, 

Dimbovicioara; Predeal, Sinaia (Grec. enum. p. 8); Neamţu (Chan. 

exsic. Grec. enum. p. 8); Piatra pe Cernegura; Barnaru, Dealu Ur- 

sului, Schitul Rar&u. 

£. a/pinus Heutt. zool. bot. gesel. ann. 15858p.45; ejusenum. banat. 

p. 9. PR. acris d. parvulus. Schur enum. transs. p. 15 (1866). R. Kladuii 

Sehur phyt. 19876 p. 42 (conf. Simk. enum. transs. p. 50): formă al- 

pină scundicică. Dimbovicioara ; Buceci. 

. multifidus DC. prodr. 1 p. 36 (1524). PR. acris legitimus ap. 

hehb. ic. germ. 4 tab. 16 bis f. 4606. PR. Boraeanus Jord. frag. 6p. 19; 

Bor. centr. fr. p. 16. — Livedi, poeni, poale de păduri; în regiunea 

montană : Verciorova, Bahna ; Păpuşea; Sinaia. 

19. R. Stevenii Andrz. în Bess. enum. volh. pod. p. 22 (1829); 

Rehb. ic. germ. 4 f. 4605; DC. prodr. 1 p. 36; Bor. centr. fr. 

p. 15.— 9. Maiu până în August Livedi, poeni, margini de păduri; în 

regiunea montană şi submontană: Rimnic, Gurăndea; Câneni, Riu- 

Vadului; Dimbovicioara ; Predeal, Sinaia. 

6. platyphyllus Schur phytogr. p. 44 (1876) pro var. Ranunculi 

strigulosi Schur enum. transs. p. 17 (1866) sec. deseriptione. Limbul foilor 

încă mai larg avend divisiunile ca în forma specifică; caulul mai înalt, 

robust şi fistulos; florile de un galben auriu. — Predeal prin părţile 

de jos; Sinaia (Knecht.) 

20. R. auricomus |. spec. p. 775; Sturm deutsch. h. 59; 

Koch syn. p. 17; Rehb. ic. germ. vol. 4 f. 4590 cum variet.; DC. prodr. 

1 p. 33; Sehlechtd. Lang. deutsch. 11 f. 1045. R. cassubicus Sturm 

deutsch. h. 59-non L.— 4. Aprilie, Maiu, lunie. Păduri, dumbrave, 

poeni şi margini de păduri, în regiunea montană inferioră şi a câm- 

piilor: Cerneţi, Severin; Craiova; Mofleni; Tirgujiul; Câmpulung ; 

Conţeşti, Piteşti; Comana ; Bucureşti, Ciocăneşti, Buftea, Perişi; Pre- 

deal; Câmpina (Grec. enum. p. $); Piatra; Botoşiani; Drăgăneşti în 

Tecuci; Vaslui; Podu-'Turcului; Galaţi. 

5. pinguior hchb. |. e. formă mai robustă, mai amplă ca forma 

tipică, laciniile foilor caulinare oblungi obovato-ânguste, la virt incise; 

. incisifolius Rehb. |. c.tot ca varietatea £, doar că foile caulinare 
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sunt mai mult ineise, atit ale verticiliului inferior cât şi ale verticiliu- 
rilor superiore. 

e. Sepatele reflexe. 

21. R. Constantinopolitanus |) Urv. enun. pl. archip. n.476 

(1522); Boiss. fl. orient. | p. 49. R. lanuginosus 5. Constantinopolitanus 

DC. prodr. 1 p. 37.— 4. Aprilie, Maiu, lunie. Locuri umede în Lunea- 

Craiovei ; Caracăl la pădurea lhomula. 

Planta nostră, prin forma foilor, prin mărimea florilor şi prin ca- 

racterele acheniilor seamănă exact cu PR. lanuginosus |. de care, însă, 

se deosebeşte prin indumentul sericeu adpres al foilor şi prin sepalele 

reflexe ale caliciului. Seamănă forte bine şi cu PB. ve/utinus "Ten. de 

care se deosebeşte prin mărimea florilor sale, şi nu mici ca la acesta, 

cum şi prin rostrul rescurbat al acheniilor, nu scurt şi drept.—ha- 

ritate pentru Flora nostră. 

22. R. bulbosus |, spec. p.779; Sturm deutsch. li. 46; Koch 

syn. p. 19; Rchb. icon. germ. vol. 4 fle. 4611; Schlecht. Lang. 

deutsch. 11 fig. 1053.— 4,Aprilie, Maiu, lunie. Locuri umede josnice, 

livedi, lunci: Cerneţi; Tirgujiul; Câmpulung, Clucereasa, Piteşti (Grec. 

enum. p. 3); Predeal, Sinaia; Bucureşti; Foeşiani; Monăstirea Neamţu 

(Chan.); Dobrogea pe la Tulcea, Teliţa. 

 * oile întregi. 

23. R. Lingua |. spec.p.773; Sturm deutsch. h. 51; Koch syn. 

p. 16; Rehb. icon. germ. vol. 4 fig. 4595; Schecht. Lang. deutseh. 11 

lig. 1540.— Y. Maiu, lunie, lulie. Locuri josnice apătose, mlăştini, 

bălți: Bucureşti în bălțile (iramont; Galaţi pe ţermii Brateşiulai; Cer- 

na-Voda, Megidie. | 
24. R. Flammula [|.spec. p.772; Sturm deutsch. h. 51; Koch 

syn. p. 16; Rehb icon. germ. vol. 4 fig. 4595.— 4. Maiu, Iunie. Lo- 

curi mlăştinose. În lunga Jiului la 'Tirgujiul; Slatina pe la pădurea 

despre Strichareţ. 

Ş 3. Petalele peste tot galbene, Acheniile avend fațele cu tu- 

bercule aspre sau ghimpose. (Eehinella DC). 

1. Foile intregi sau spre virt cam trilobe. 

25. R. laterifiorus D(. syst. 2 p. 251 (1521); prodr.l p. ; 

Boiss. fl. orient. | p. 53. Deless. icon. l tab. 30. RR. Nentoichii Friv. 

în Flora 1836 p. 457. — (0) Aprilie, Maiu. Locuri josnice palustre tur- 

tose, stufuri băltose: Comana la Padina lui Vasile, Dobrogea pe la 

Tulcea, Malcoci. 
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26. R. polyphyllus W. et it. rar. hung. tab. 45 (1500); Rchb 

ic. germ. % £. 4596; DC. prodr. 1 p. 33; Neilr. diagn. p. 3.— O A- 

prilie, Maiu. Locuri josnice palustre, turtose, mlăştini puţin secate : 

(Comana la Padina lui Vasile (Valea Hotilovei).— Raritate. 

2. Foile sectate sau profund lobate. 

27. R. arvensis |. spec. p. 7830; Sturm deutsch. h. 52; Koch 

syn. p. 20; Rehb. ic. germ. 4 f. 4614; DC. prodr. 1 p. 41; Schlechtd: 

Lang. deutsch. 11f. 1057. —() Aprilie, Maiu, lunie. Câmpuri, pe lingă 

grâne şi porumburi, petrişiuri cu ierbă : Bucureşti, Herestrău, Chitila. 

238. R. sceleratus |. spec. p. 776; Sturm deutseh.h. 82; Koch 

syu. p. 20; Rehb. ic. germ. 4 fig. 4598; Schlechtd. Lang. deutsch. 

LI £. 1056. — (o Apriliepână în August. Locuri josnice umede, mlăş- 

linose, rovinose, stuluri băltose ; specie vulgară (Grec. enum. p. 8): 

Craiova ; Bucureşti, Ciocăneşti, Perişi, Crivina ; Galaţi ; laşi ete. 

29. R. mediterraneus Stef. st. bot. zeit. ann. 1864 p. 152.. 

ID. Philonotis f. mediterraneus Griseb. in Heuft. enum. ban. p. 10; Neilr: 

diagn. p. 4. — 0 Aprilie până în August. Livedi, locuri cu ierbă în 

părțile de jos, locuri umede, drumuri, garduri rustice; specie comună 

(Ii. Plilonotis Grec. enum. p. Ș$): Rimnic; Curtea-de-Argeşi; Câmpu- 

lung; Conţeşti; Câmpina; Predeal, Sinaia; Tita, Ciocăneşti, Chitila, 

Bucureşti; Comana; Brăila, Galaţi; Dobrogea. 
Variază : mai mult sau mai puţin hirsut, sau cu totul glabru 

(l. Grecescui Gand. in litt. ann. 1982); de talie scundă, stufos şi cu 

tulpina cam bulbosă (BR. psewlobulbosus Schur); de talie micutică 

subţire, caul simplu sau cu puţine ramuri, florile mai mici (k. par- 

vulus Li. mant. p. 9). 

9. FICARIA /. nov. gen. p. 105. 

1. F. ranunculoides Roth. fl. germ. 1 p. 241 (1758); Maneh 

meth. p. 215; Rehb. ie. germ. vol. 4 fig. 4572; DC. prodr. | p. 4%. 

hanunculus Ficaria |. spec. p. 774%; Sturm deutsch. h. 11; Koch syn. 

p. 61.— Vulg. -Grâuşior. Untişor. — 4. Aprilie, Maiu. Prin păduri şi 

locuri umbrose umede, mai ales în părţi josnice ; specie comună (Grec. 

enum. p. $): Craiova; Caracăl; Câmpulung; Conţeşti, Clucereasa; Pi- 

teşti la Trivale; Comana; Bucureşti, Mogoşoea, Perişi; Paserea; Le- 
hliu; Sloboziea, Doiceasca; Putna la Deocheţi; Galaţi; Birlad; Vaslui; 

laşi; Piatra, Neamţu (Chan.) 
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Trib. IV. HELLEBOREE DC. Policarpiee : Iructele lolecule, două, 

trei sau mai multe, polispermice, ventral dehiscente ; periantul simplu 

pelaloideu sau duplu avend petale mici nectaritorme ; estivaţiea im- 

bricată. 

10. CALTHA /ers. enchyr. 2 p. 107. 

1. C. palustris [.. spec. p. 754%; Sturm deutsch. h.5; Koch 

syn. p. 21; Rehb. ic. germ. 4 f. 4719; DC.prodr. îp. 45 excel. var.f; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 11 f. 1060. — Vulg. Bulbucei. Capră-nem- 

țescă. Calee. Sealce. — Y, Martie, Aprilie, Maiu. Ape limpedi stagnate 

sau lin curgătore, smircuri, rovine turfose; prin totă ţera: 'Tirgujiul ; 

Rimnie; Conţeşti, Clucereasa; Câmpina; Ploesti la Bradi; Comana ; 

Bucureşti, Herestrău, Panteleimon, Mogoşoea ; Perisi, Crivina ; Buhuşi ; 

- Piatra, Neamţu (Grec. enum. p. 3); Bacău. 

2. C. alpina Schur verh. siebenb. ver. 1553 p. 30 ; Schur 

enum. transs. p. 25; Simk. enum. p. 54. C. latifolia, 0. lata, 0. în- 

termedia Sehott, Kolsehy analecta p. 32 (1554). C. ranunculoides. O. 

pumila Schur enum. trans. p. 26 (1566).— 4. lunie, Iulie. Mlăştini, 

rovini turidse, locuri apătose în regiunea montană subalpină prin văi, 

văleele : subt Negoiu; Predeal, Buşteni, Sinaia; Valea Ialomiţei în 

jos de Schit. 

11. TROLLIUS 1. gen. n. 7w. 

1. T. europzeus |, spec. p.752; Sturm deutsch. h. 5; Koch 

syn. p. 21; Rehb. ic. germ. 4 f. 4713; DC. prodr. 1 p. 45; Schleehtd. 

Lang. deutsch. 11 f. 1061. — Popular Bulbuci. Bulbuci-de-munte. Dil- 

bor. Gloanţă. — Y. lunie până în August. Livedi, locuri cu isrbă, vâl- 

cele; în regiunea montană subalpină (Grec. enum. p. 8): Ghiţu; Ne- 

goiu; Rucăr, Valea-Muierei; Predeal, Buşteni, Sinaia; Valea Ialomiţei 

spre Schit; Monăstirea Neamţu (Chan.); în Suceavala Broşteni pe Porca, 

pe Neagra şi la Schitul arcu. 

f. transsi/vanicus Schur enum. transs. p. 26 (1366); Simk. en. 

transs. p. 55. — Păsciuui alpine : pe Negoiu. 

12. HELLEBORUS C/dans. fam. p. 455. 

1. H. purpurascens W. el kit. rar. hung. tab. 10 (1509); 

Rehb. ic. germ. 4 £. 4725; DC.prodr. 1p. 47; Heutt. enum. ban. p. Il: 

Neilr. diagn. p. 6.-— Popul. Spins, Spinţi. — 9. Aprilie, Maiu, lunie. 

Livedi, poeni şi margini de păduri în regiunea montană: Cloşani la 
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Valea-Cernei pe Oslia şi Bulzu; Negoiu, Ghiţu; Rucăr, Dimbovicioara; 

Predeal, bPuşteni, Sinaia; Comarnic; Mânăstirea Neamţu (Chan. 
exsic.); Piatra pe Cozla. 

2. H. odorus W. et Kit.ap. Willd. enum. hort. berol. 1 p. 592 

(1809); Rochel rar. banat. tab. 10; Koch syn. p. 22: Rehb. ic. germ. 4 

f. 4721; Sehlechtd. Lang. deutsch. 11 f. 1065. — Vulg. Bojoţel. Spîns.— 

d. Martie, Aprilie. Păduri în părţile dealurilor: Cerneţi (17. purpuras- 

cens trec. enum. p. S-non W.et Kit); Craiova; Rimnie, Oenele-Mari; 

pădurea Slăveşti în Teleorman. 

3. H. dumetorum W. et Kit. ap. Willd. enum. hort. berol. 1 

p. 592 (1809); Koch syn. p. 22; Rehb. ic. germ. 4 f. 4719; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 11 f. 1066. — Vulg. aceleaşi numiri. — 4, Martie, Apri- 

lie. Prin păduri, rărişiuri de păduri : Craiova; Rimnicu; Comana; Li- 

povățu în Vaslui. 

13. ISOPYRUM 1. gen. n. 7. 

1. 1. thalictroides |. spec. p. 753; Koch syn. p. 22; Rehb.ic. 

germ. 4 f. 4728; DC. prodr. 1 p. 48; Sehlechtd. Lang. deutsch. 11 

î. 1068. — Popul. Găinuşi. — d, Păduri: Severin, Cerneţi (Grec. enum. 

p. 9); Craiova; Câmpulung; Conţeşti; Comana; Mogoşoea; Ghighiu; 

Birlad ; laşi; Botoşiani; în Suceava la Broşteni pe Bistriţa. 

14. NIGELLA /vurnefj. inst. p. 255. 

1. N. arvensis |. spec.p. 753; Koch syn. p. 22; Rehb. ic. 

germ. 4f. 4735; DC. prodr. 1p.49; Sehlechtd. Lang. deutsch. 11 f.1069.— 

Vulg. Cernuşiă, Chimion de câmpuri, Negruşcă, Piperuţă.— (-) Maiu până 

în August. Câmpuri, pe lingă grâne şi pela drumuri; specie vulgară: 

Severin, Balta, Costeşti ; Craiova; Comana ; Bucureşti (Grec. enum. 

p. 9); Chitila, Ciocăneşti; Ploeşti, Băicoiu; Brăila, Galaţi; Constanţa. 

$ N. damascena L. spec. 753.—Vulg. Nigeluţă.— (-) 'Totă vara. 
În horticultură şi în câtva vulgarizată. 

15. AQUILEGIA /. sen. n. 057. 

1. A. nigric_::s Baume. enum. transs. 2 p. 104 (1516) et Auct. 

transs. A. Sternbergii Rchb. ic. germ. 4 f. 4733 (1540). A. Hoenkeana 

Koch syn. p. 23 (1543); Sehlechtd, Lang. deutsch. 11 fî. 1073. A. glandu- 

losa Br. prodr. add. p. 517 - non Fisch. (conf. Simk. in A. Kern. sched, 

n. 983 etiam Simk. enum. transs. p.59.—Vulg. Căldăruşe. — Y. Maiu, 

lunie, Lulie. Văi umbrose umede, păduri; în regiunea montană: Valea 
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esnei la Gaura-Fetei ; Valea Argeşiului la Negoiu; Dimbovicioara ; 

Buceci în !6tă laturea de la Buşteni la Sinaia (Knecht.)! în Suceava 
la Rartu şi la Pietrile-Doamnei (Br.)! 

2. A. transsilvanica Schurverh. siebenb. ver. 1V.p.31 (1553); 

ejus enum. transs. p. 29; Simk enum. transs. p. 58. A. alpina Baumg. 

enum. transs. 2 p. 104 et Auct. transs. nonull.-non L. A. glandulosa 

Janka in Linnaa vol. 30 p. 555 (1860) - non Fiseh. A. Kitaibelii Auct. 

transs. ex p. - non Schott. — d, lunie, lulie. Stânci, locuri cam um- 

brose în regiunea alpină. Negoiu; Buceci pe laturile Caraimanului 

(Knecht.) ! 

e 41. vulgaris |. spec. p. 752. — Vulg. Căldăruşe. — d. Maiu, 

Iunie. Introdusă, vulgarizată şi propagată prin cultură; plantă orna- 

mentală pentru grădini (Grec. enum. p. 9). 

16. DELPHINIUM /. gen. n. 05. 

Ş 1. Fructul din o singură foleculă; petalele reunite prin mar- 

ginile lor. 
1. D. Consolida [..spec.p.745;kKochsyn.p.93; Rehb. ic. germ. 4 

f. 4669; DC. prodr. 1p. 51; Sehlechtd. Lang. 11 f. 1177. — Vulg. 

Gilceavă, Mărariul-câmpului, Nemţişori, Tatnişi, Toporaşi. — (O Totă 
vara. Pe câmpuri, mirişti, holde, pe la drumuri; specie vulgară (Grec. 

enum. p. 9): Severin; Tirgujiul; Craiova; Romanați; Rimnie; Stolnici; 

Comana ; Bucureşti; Titu, Ciocăneşti; Ploeşti ; Buzcu, Beceni; Focşiani; 

Galaţi ; Tecuci; Bacău; Birlad; laşi; Botoşiani; Fălticeni; Dobrogea. 

b. paniculatum (Host. fl. austr. 2 p. 65) Koch syn. add. p. 4Bta. 

Caulul cu mult mai ramificat, paniculă amplă, pedicelele şi mai lungi 

ca la forma tipică, ariea foilor mai mică şi florile mai mici aşia că 
seamănă forte mult cu D. divaricatum Ledeb. dar se deosebeşte de 

acesta numa prin foleculele sale glabre şi nu adpres perose. 

2. D. orientale (Gay monogr. in Desmoul. cat. Dord. p. 12 

(1840); Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 47; Boiss. fl. orient. Lp. 79; Neilr. 

diugn. p. 7. — D. Ajacis Ledeb. îl. ross. 1 p. 585 - non L. D. Dithuynicum 

Griseb. spicil. rumel. 1 p. 320 (1843). — 0) Aprilie, Maiu. Prin lo- 

curi de cultură, tărâm humifer — Dobrogea de la Babadagh spre 

Başchioi ; Copadin, Bairamdede; Brăila pe la Lacu-Sărat. Odinioară 

prin Cismegiu pe subt tuferişe (Grec. enum. p. 9), însă emigrat. 

e D. (ucis Li. spec. 745. — Vulg. Flori Domneşti. — (-) În hor- 

ticulțură, vulgarizat, 
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Ş 2. Fructul din 3 - 5 folecule; petalele libere, cele două infer. 

barbulate, bifide. 

3. D.fissum W.ct Kit. rar. hung. tab. 51 (1502); Rehb. ic. 

germ. 4 fig. 4675; Heult. enum. ban. p. 11. D. o/bridum 3. fissum DC. 

prodr. 1 p. 5%. — d. lunie, lulie. Livedi, poeni, tuferişe pe coaste: 

Craiova pela Rubăneşti; Vădeni, Bumbeşti-de-Jiu în Gorjiu. 

4. D. elatum [.. spec. p. 749; Koch syn. p. 24 lusus 2. — €. lunie 

pină în August. — Variază: 

a) intermedium. D. intermedium DC. syst. | p. 355 (1815); 

hehb. ie. germ. 4 f. 4676. D. elatum Sehlechtd. Lang. Deutsch. 11 

f. 1078: axa caulinară, foile, pedunculele şi foleculele cu totul glabre. 

Văi, în regiunea montană alpină, subalpină: Oiticu în Muscel; Buceci 

la Pescerea-lalomiţei (D. elatum Grec. enum. p. 9); Sinaia ; Piatra 

pe Cernegura ; 

6) alpinum. D. alpinum W. et Kit. rar. hung. tab. 246 (19512): 

Rehb. ic. germ. vol. 4 f. 4677. D. intermedium f alpinum DC. prodr. | 

p. 55: axa caulinară în partea inferioră glabră, pe când partea sa 

superioră, foile, pedunculele şi foleculele îmbrăcate cu peri rari. — La 

Negoiu; Valea Dimbovicioarei. 

c) montanum. D. montanum DC. syst. 1 p. 355 (1518); prodr. | 

p. 55; Rehb. ic. germ. 4 f. 4676 b : axa caulinară în partea inferi- 

oră glabră, partea sa superioră, foile, pedunculele şi foleculele dens 

şi viscos perâse. — Sinaia prin livedile din părţile inferidre (Knecht.)! 

17. ACONITUM 7 nef. inst. p. 424. 

Ş 1. Periantul persistă după fructificaţie. 

1. A. Anthora |. spec. p. 751; Koch syn. p. 25; Hehb. ic. 

germ. 4 f. 4711; DC. prodr. lp. 56; Schlechtd. Lang. deutsch. 11 

i, 1081, -% Vulg. Omag. Omeag. Omiac. 'Toae.— d. lulie, August. Pă- 

duri, stânci în regiunea montană alpină, subalpină: Monăstirea Bis- 

triţa, Coziea, Stănişioara ; Negoiu; Predeal; Buceci la Pescerea-lalo- 

miţei (Grec. enum. p. 9) şi la Oberşie (Knecht.), Sinaia; Piatra-Mare: 

Pietrile-Doamnei, Hartu pe Piatra-Zimbrului. 

Ş 2. Periantul se scutură la epoca fructificaţiei. 

1. Sepala superioră oblungă cilindrică în formă de cască pre- 

lungă. 

2. A. lasianthum Sik. enunm. transs. p. 6 (1556). A. Vul- 

paria a. Phtora var. lasianthum Rehb. ic. germ. 4 fig. 4679 „e Transsil- 
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vania*; A. ochroleucum baumg. enum. transs. 2 p. 97 (1316) et Auct. 

transs. nonull.-non M. Bieb. fl. t. e. 2 p. 14 (1808). A. pyrenaicum 

Griseb it. hung. n. 115, Auci. transs. ex p.; Br. prodr. p. 520-non L. 

A. Iajeoctonum trec. enum. p. 9 - non L. — d. lunie pină în August. 

Livedi, poeni, margini de păduri în regiunea montană. Muntele Picu- 

catu în Argeşi; hucăr, Valea-Muierei, Pajerea; Predeal, Azuga; Bu- 

ceei în tot coprinsul; muntele Ciolanu în Buzeu. 

3. Baumgartianum Simk. term. fiz. 1556 p. 179; enum. transs. 

p. 61. Prin forma cascci şi colorea sa gălbenie şi cam albăstrue aduce 

spre A. moldacicum, caulul şi ramurile inflorescenţei sale sunt crispat 

sau revers pubescente, carpelele şi casca cu peri denşi erecto-patuli 

roşeaţi ca şi la forma specifică. Buceci pe la Caseadele-Peleşiului 
(Knecht.) 

3. A. Vulparia Reh). ill. acon. tab. 56—58 (1827); ejus icon. 

germ. vol. 4 fig. 46851. — Popul. Omeag, Omiac. — d, Iulie, August. 

Pe subt păduri pe malurile schistose umede, umbrâse, în regiunea 

montană : la Broşteni în Suceava pe Bistriţa, pe Neagra şi pe Par- 

naru mare, abundă cu cel urmetor. 

4. A. Moidavicum Ilacq. reisse die dacic. und sarmat. p. 169 

e. tab. (1789)! Schur enum. transs. p. 31; Fuss. transs. exeurs.p. 33; 

Sag. et Sehn. carpat. centr. 2 p. 45; A. Vulparia a. Phthora rubicun- 

dum Behb. icon. germ. vol. + fig. 4631 sinistra (1540). A. transsilvani- 

cum Lerehent. herb. transs. (1790). A. Lerchenfeldianum Sehur, A. 1lo- 

shanum Sehur enum. transs. p. 31 (1566). — Y. lulie, August. Prin 

văile montane, în locuri umede umbrose, pe stânci: în Valea "Ţesnei 

la Gaura-Felei în Mehedinţi; valea Dimbovicioarei; Mânăstirea Bunea 

in Dimboviţa; la Ceahlău (Knecht.); în Suceava pe Bistriţa pină la 

Cruce şi pe Neagra in abundență. 

2. Sepala superioră comprimală şi în formă de cască cam pre- 

lungă ampliată. 

5. A.variegatum |. spec. p. 750; koch syn. p. 26; Boiss. fl. 

orient. 1 p. 95. A. Cammavum Jacq. fl. austr. 5 tab. 424 (1778) A. ro- 

stratum Bernh. in Rehb. ic. germ. vol. 4 fig. 4683. — Vulg. Omag. 
Omeag, Omiac, 'Toae. — , lulie, August. Păduri, tuferişe, livedi; în 
regiunea montană: Lainici, Păişi; Monăstirea Horezu (Grec. în Br. 

prodr. p. 520); Sinaia spre Isvoru (Grec. enum. p. 9); Ceahlău. 

6. A. cernuum Wulf. ap. Koelle spicil. aconit. p. 17 (1786); 

Rehb. ic. germ. 4 fig. 4687. A. paniculatum Koch syn. p. 27 quoad 
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variet. cernuum; A. panicalatum &. flexicaule (Hoppe et Hornseh. pl. 

select.) DC. prodr. 1 p. 60. — Aceleaşi numiri populare. — Ţ. lulie 

pină în Septembre. Pe lingă păduri, prin tuferişe, poeni la locuri umede 

cam umbrite; în reginnea montană subalpină: Predeal, Azuga, Buşteni 

şi în tot coprinsul Bucecilor (Knecht.)! în Buzău pe Ciolanu. 

f. toxicum. A. toricum Rehb. germ. exe. p. 739 n. 4688 (1830) 

citat numa în munţii Transilvaniei şi comunicat de către Baumgarten; 

Rehb. in deutsch. fl. vol. 4 p. 129 fig. 4688! „nectariis supinis, cas- 

side fornicato - ampliata magna obtusa, flores violaceis*; Fuss transs. 

exe. p. 5%, — Văi umbrose subalpine: Valea-Dimbovicioarei; Predeal ; 
Buceci. 

7. A. Sterkianum lhchb. germ. exe. p. 739 (1830); ejus icon. 

germ. vol. 4 fig. 4692; Koch syn. p. 26. A. neomontanum Willd. spec. 

pl. 2 p. 1236 (1799)-non Wulf. A. intermedium DC. syst. 1 p. 374 

(1518); prodr. 1 p. 61 var. z.-non Hoppe cujus stirps ad A. Iyyeoeto- 

num pertinet. A. Napellus Stoerk. lib. p. 69; Sturm deutsch. h. 6. — 

4. Iulie, August. Prin grădini de ţeră pe lîngă oraşiul Piatra, în mai 

multe locuri; ni se spune că este adus de prin pădurile locale. 

d. Sepala superidră comprimată, hemisferică în formă de easchetă. 

3. A. Napellus |. spec. p. 751; Koch syn. p. 25; DC. prodr. 1 

p. 62; Boiss. fl. orient. 1p. 95. A. Napellus genuimum Hehb. icon. 

germ. vol. 4 fig: 4700 et în tab. LXXVI: calear capitatum, stamina 

pilosa, casside hiante hemisphriea; A. lazum Behb. |. ce. fig. 4701: 

calcar capitatum, stamina sparsim pilosa, casside hiante fornicata ; 

A. laetum et A. Kaileri Rehb. |. e. fig. 4808 et tab. LXXVII: calcar 

acephalum stamina pilosa, casside clausa, hemisphaerica obtusa. — 

Popul. Omag, Omeag, Toae. — d, Iulie, August. Pe la poale de pă- 

duri în văile montane, în districtele Neamţu şi Suceava: Mânăstirea 
Neamţu (A. Cammarum Chania exsic! non Jacq.); Agapiea (A. pani- 

culatum Grec. enum. p. 9-non Lam.); in Suceava pe Bistriţa la 

Madei, Proşteni, pe Neagra, pe Barnaru mare şi pe Barnarelul, în 

abondenţă. Şi mult r&spăndit în cultura grădinelor rurale ca plantă 
de podobă. 

9. A. tauricum Wulf. ap. Rehb. monogr. gen. acon. p. 87 

tab. 12 fig. 2 et 3 (1820); Rehb.ill. spec. acon.tab.63; ejus icon. germ. 

vol. 4 fig. 4709. A. Napellus a. tauricum DC. prodr. 1p. 62.— d, Iulie 

August. In munţii Cloganilor, valea Cernei, pe Bulzu către stâncile 

„Biserici“ prin păseiune; în valea Dimbovicioarei (A. Napellus Grec. 

enum. p. 9-non Auct.); pe Ceahlău în păsciunile alpine. 
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10. A. multifidum Koch ap. Rehb. ill. spec. acon.tab. 70 (1527); 

Rehb. icon. germ. vol. 4 fig. 4696; Fuss transs. excurs. p. 35. — 

d. lulie, August. Păsciuni alpine: la Negoiu pe Podeanu, Jipu în Ar- 

geşi; Buceci. 

Trib. V. PEONIEE. Policarpice: fructele folecule polispermice ven- 

tral-dehiseente ; periantul diferențiat în sepale şi petale, petalele largi 

plane, estivaţiea imbricată. 

18. PZEONIA /. gen. n. 075 

1. P. romanica brânza mem. acad. rom. ann. 1882 e. tabula; 

prodr. fl. rom. 1883 p. 38; Kanitz magyar. năvenyt. lap. VI, p.85 1882). 

P. decora Kanitz ap. Janka plant. roman. p. 6 et add. p. 173 n. 89-non 

Anders. monogr. of the Ponia n. 9. (1817)!—Vulg. Bujor, Rujioară, 

Duje-de- Rusalii. — Ă. Maiu, lunie. Prin dumbrave, rărişi şi poeniţe 
de păduri. Băneasa, Comana ; Bârlad; Tulcea pe la Pădurea-Teliţa şi 

Nicoliţelu (P. officinalis Reichard verh. zool. bot. gezel. ann. 1865 

heft. 4 p. 76-non Retz.); introdusă şi în cultură pe la Bucureşti 

(P. officinalis Grec. enum. p. 9). 

Descrierea şi icoana date de Dr. D. Brânză sunt de totă perfec- 
țiea şi nu las nici o necertitudine asupra acestei specie proprie. An- 

derson, loco cit. şi de Cadolle în prodromul său vol. 1 p. 66 pun Pu- 

onia decora în grupa Peoniilor cu toile pe desubt părose şi ale cărora 

segmente sunt oblungi obtuse ; pe când" Preonia romanica se distinge 

prin lobii acuţi ai segmentelor foilor sale care sunt, ca şi totă planta, 

peste tot complect glabre. Astfel fiind, P. romanica Br. urmeză a fi 

pusă în grupa Peoniilor cu foile glabre alături de P. Jobata Desf. care, 

asemenea, are segmentele foilor la virf trilobate şi lobii acuţi. Iden- 
tică eu planta nostră este şi cea din Serbiea meridională distribuită 

sub numele de P. decora ; însă, şi acesta, nu este edeverata P. decora 

a lui Anderson pentru motivele expuse. 

2. P. officinalis letz. obs.3 p. 35(1779); Rchb. ic. germ. 4fig. 

4743; DC. prodr. | p. 65; Schleehd. Lang. deutsch. 11 fig. 1090, tab. II; 

P. peregrina Mill. dict. n.5. — Vulg. Bujor, Rujioară. — Y. Maiu, lunie. 

Naturalizată şi întreţinută prin cultură. Vuleana ; Piteşti; Bucureşti; 

Schitul Rarcu etc. 

3. P. tenuitolia [.. spec.p.748; Rehb.ic.germ. 4 fig. 4740; DC. 

prodr. 1 p. 66; Boiss. fl. orient. 1 p. 98. — 4. Aprilie, Maiu. La :o0- 

curi aprice în Dobrogea: Murfatlar (Br.); Severin pe la Crihala spre 

Breşniţa, 
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19. CIMICIFUGA /. amon. 7 p. 455: 

4. C. foetida [.. syst. nat. ed. 12p.659 (1767); Koch syn. p.27; 

Pehb. icon. germ. 4. fig. 4739; Ledeb. fl. ross. 1 p. 72; Sehlecht. 

Lang. deutseh. 11 fig. 10885. Acta Cimicifuga L. spec. p. 722; DU. 

prodr. Î. p. 6%. — Y. lulie, August. Pe coste cu ierbă la locuri cam 

umede cu înclinaţie septentrională : pe frontiera Suceavei despre Bu- 

covina la Horodniceni lingă Fălticeni forte multă, la Furea-Negrilesci 

pe Clifi, Rarău pe Părete (Pr. Procop. exsic.!). 

Trib. VI. ACTAE. Apocarpice: fruct unifoleculat cărnos baeci- 

form polispermie, nedehiscent; periantul diferențiat în sepale şi pe- 

tale avend estivaţiea imbricată; petalele largi plane. Ranunculacee 

spurii. 

20. ACTAGA /. seu. n. 644. 

1. A. spicata |. spec. p.722; Sturm deutsch. h.21; Koch syn. 

p. 27; Rehb. ie. germ. 4 fig. 4739; DC. prodr. 1 p.65; Boiss. fl. o- 

rient. 1 p. 96; Sehlechd. Lang. deutsch. 11 fig. 1087. — Vulg. Ieba- 

Christoforului. lerba-de-orbanţ. Orbanţ. — d, lunie, lulie. Păduri în re- 

iunea montană subalpină şi alpestră: 'Tirgujiul , Monăstirea Horezu 

şi Pistriţa ; Cozia; Dimbovicioara ; Câmpulung; Predeal, Sinaia (Grec. 

enum. p. 9); Monăstirea Neamţu (Chan.). 

II. BERBERIDACEA Ach. Rich. elem. bot. 

1. BERBERIS 1. cen. n. 442. 

1. B. vulgaris |. spec. p.471; Koch syn.p.29; Rehb.ie. germ. 

vol. 3 fig. 4486; DC. prodr. 1 p. 105 exel. variet.; Sehlecht. Lang. 

deutsch. 12 fig. 1094. — Vulg. Agrişi-roşiu. Drăcilă. Măcrişi-iepurese.— 

> Iulie, August. Coste aride cu tuferişe mici, măracinişiuri : Căm- 

pina (Grec. enum. p. 9); Neamţu (Chania exsic.); laşi pe la Copou: 

Nu mai puţin, şi în cultura grădinilor ca ornamentală. 

III. NYMPHAEACEA Salisb. conig. ann. bot. 2 p. 69. 

1. NYMPHZEA Neck. elem. n. 1828. 

4. N. alba L.spec.p.729; Sturm deutsch. h. 30; kochsyn.p. 29; 

Rehb. ie. germ. 7 fig. 117; DC. prodr. lp. 115; Boiss. fl. orient. 1 

p. 104; Sehlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 1091 tab. 1. — Popular Nu- 

fiv-alb. Plută. Plămună-albă. Tidvă-de-ape. — , Lulie, August. În re- 
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giunea fluvială, în ape limpedi stagnante sau lin-fluente, helesteuri, 

bălți; la noi frecuentă (Grec. enum. p. 9). Craiova; Brăila, Galaţi ; 

Fălticeni în iazul Ciolsacilor; Tulcea. 

2. NUPHAR Su prodr. /l. graec. 1 p. 3Ur. 

1. N. luteum Sith prodr. (|. grec. 1 p. 361 (1508); Sturm 

deutsch. h.30; koch syn. p. 30; Rehb. ic. germ. 7 fig. 113; DC. prodr. 1 

p. 116; Sehlechtd. Lang. deutsch. 12 f. 1092. Nympheea lutea L. spec. 

p. 799. — Vulg. Nufăr-galben. Plută. — d, Iulie, August. În regiunea 

fluvială ca şi precedenta cu care adesea există (Grec. enum. p. 9). 

Turnu-Măgurele ; Giurgiu, Comana ; Cacova, Vuitureanca ; Bucureşti 

pe Colentina; Panteleimon, Cernica, Paserea; Galaţi, Părboşi ; Fălti- 
ceni în iazul Ciolsacilor. 

IV. PAPAVERACEE DC. syst. 2 p. 105, 
1. PAPAVER /. cen. n. 7/8. 

Ş 1. Capsula cu peri aspri. 

1. P. pyrenaicum Willd. enum. hort. berol. p. 562 (1509); 

Rehb. ic. germ. 3 fig. 4472; DC. prodr. 1 p. 118. P. alpinum Hoppe 

in Sturm deutsch. h. 17-non L. P. pyrenaicum a luteum et f. puniceum 

DC. syst. 2 p. 71. P. alpinum f. flaviflorum Koch. syn. p. 31; Gren. 

Godr. fl. fr. 1 p. 60; Sehlechtd,. Lang. deutseh. 12 fig. 1295 litt. B. 

Argemone pirenaica L. spec. ed. 1753 p. 509. — d, Pe piscurile alpine 

cele mai 'nalte. Buceci la Omu (Knecht.) 

> 

$ 2. Capsula cu totul glabră. 

2. P. Rheas [.. spec. p. 726; Sturm deutsch. h. 17; Koch. syn. 

p. 21; Rehb. ic. germ. 3 fig. 4479; DC. prodr. 1 p. 118; Boiss. fl. ori- 

ent. 1 p. 115 var. 2; Sehlechtd. Lang. deutsch. 13 fig. 1298. — Vulo. 

Mac, Mac-de-câmp, Mac-roşiu; florile Paparoane. — )Maiu, lunie. Prin 
grâne, câmpuri, mirişti abandonate. Severin, Hinova; Craiova ; Turnu- 

Măgurele, Segarcea; Giurgiu, Comana; Bucureşti; Tirgu-Oenei; Birlad: 
laşi; în Dobrogea pe la Constanţa, Copadin, Bairamdede. î 

f. intermedium. P. intermedium Becker ap. Rehb. germ. excurs. 

p. 701; Koch syn. ed. 3 p. 25. —ocşiani pe câmpuri. 

3. P. dubium [. spec. p.726; Koch syn.p. 32; Behb. ic.germ. 2 
fig. 4477; DC. prodr. Lp. 118; Boiss. fl. orient. 1 p. 115; Schleceht. Lang. 

deutsch. 13 fig. 1299. — Vulg. Mac. Mac-de-câmp. — O) Maiu, lunie. Lo- 

curi de cultuă, grâne, mirişti, câmpuri, drumuri; specie comună. 

Grecescu D. Dr. — C. 1324. 6 
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(Craiova; Calafat; Caracăl; 'Turnu-Măgurele; Băneasa, Comana; Bu- 

eureşti, Chitila, Ciocăneşti, Perişi; Buztu; Feteşti; Brăila; Galaţi ; 

Perlad ; Fălticeni; Dobrogea. 

Variază: avend petalele de un roz palid ce dă în alb; avend pe- 

talele gălbenii şi cu pată negră la bază. 

4. P. lzvigatum hclb. ic. germ. vol. 3 fig. 4475b (an M. 

Bieb. ?). P. dubium £ glabrum Koch syn. p. 32. — (2) lunie, lulie. 

Prin aceleaşi feluri de locuri şi localităţi; însă cu mult mai puţin fre- 
cuent. Bucureşti; Perişi; laşi; în Dobrogea la Tulcea, Cişla. 

e P. bracteatum Lindl. coll. tab. 23. Vulg. Mac-roşiu de grădină: 

în horticultură prin Bucureşti (P /p/bridum Grec. enum. p. 9 - non L.). 
e P. somniferum |. spec. p. 726; Rehb. ic. germ. 3 f.4481, avend 

flori albe, roz-palide sau stacozii, simple sau învolte. Vulg. Mac. Mac- 

de-grădină, specie opiiferă ; în horticultură. — /-) Iulie, August. 

2. GLAUCIUM 7ournef. instit. t. 130. 

4. G. corniculatum (unt. fl. lond. tab. 32 (1777); Koch syn. 

p. 32; DC. prodr. Lp. 122; Boiss. fl. orient. 1 p. 119; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 13 fig. 1502. G. phaniceum Gartn. fruct. 2 tab. 115 

(1791). G. rubrum Behb. ic. germ. 3 fig. 4470. Chelidonium cornicu- 

latum L. spec. p. 72%. — (0) Iulie, August. La locuri aride necultivate, 

mirişti vechi, p'intre grâne, prin grâne, câmpuri, pe lîngă drumuri. 

Turnu-Măgurele ; Malu-de-jos, Odăile-Arsache , Giurgiu, Comana ; 

Feteşti ; Brăila, Viziru, Lacu-Sărat; Galaţi, Bărboşi; Birlad; Dobrogea. 

î. tricolor Ledeb. fl. ross. 1 p. 93. G. tricolor Bernh. G. rubrum 

tricolo Rehb. ic. germ. 3 f. 4470 tab. 12; Koch loc. cit. 

3. COHELIDONIUM /. gen. n. bar. 

1. Ch. majus |. spec.p. 793; Kochsyn. p. 32excl. var. 6; Rehb. 

ic. germ. 3 fig. 4466; DC. prodr. 1 p. 123; Sehleehtd. Lang. deutsch. 

13 fig. 1303. — Popular Postopast. Rostopască. Negelariţă. Ierbă-de- 

negi. — (0) lunie pină în August. Locuri umbrite pe lingă locuinţe 

vechi şi ziduri, păduri; specie vulgară (Grec. enum. p. 10). Severin ; 

Baea-de-Aramă ; Tirgujiul; Craiova; Rimnie; Rucăr, Sturzeni, Câmpu- 

lung; Sinaia ; Bucureşti; Comana ; Cernica; Bacău; laşi; Monăstirea 

Neamţu (Chania); Fălticeni, Mânăstirea Slatina, Broşteni, Rarcu. 
e Eschscho/zia californica Chamisso. Plantă de origine ameri- 

cană; în horticultură, vulgarizată. — (0) Iulie, August. 
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V. CISTACEA Lindl. nat. syst. p. 91. 

1. HELIANTHEMUM 7ournef. instit. tab. 128. 

$ 1. Petalele galbene de 2-3 ori mai mari cât sepalele ; stami- 

nele numerse; stilul la bază curbat apoi drept, la virf înflat; stisma 

simplă ; foile stipulate; florile unilaterale. 

4. H. vulgare Giertn. fruct. | p. 371 (1755); DC. prodr. 1 

p. 230. H. vulgare a. discolor Rehb. ic. germ. 3 fig. 4547 ad sinis- 

tram ; Boiss. fl. orient. 1 p.446. H. vulgare 7. tomentosum Koch syn. p. 57. 

HI. Chamecistus Mill. dict.n. 1 (1763). Cistus Helianthemum L. spec. p. 744. 

d. Maiu pînă în August. Livedi, locuri cu icrbă în regiunea montană 

subalpină şi în cea câmpenă. Câmpulung, Sturzeni ; Vulcana ; Predeal, 

Buşteni, Sinaia (Grec. enum. p. 12); Câmpina; Vultureanca ; Chitila, 

Buftea; laşi. 

2. H. hirsutum A. Kern. sched. n. 532 (1855). 1. vulgare var. 
hirsutum Koch syn. ed. 2 p. 57. H. obscurum Pers. syn. 2 p. 79 (1807). 

Cistus hirsutus "Thuill. envir. paris p. 266 (1799). II. vulgare £. 

virescens Boiss. fl. orient. 1 p. 446. — 4, lunie, Iulie, August. Prin 

livedi în regiunea montană. Curtea-de-Argeşi ; Hucăr, Valea-Muierei, 

Pajerea; Hangu, Bisericani ; Monăstirea Neamţu; Broşteni pe Picioru- 

Văcăriei; Schitul Rarcu. 

3. H. grandiflorum ID. fl. fr. 4p. 521 (1505); ejus prodr. 1 

p. 280; Rehb. icon. germ. vol. 3 fig. 4549. [I. vulgare ş. grandiflorum 

Koch syn. p. 87; Boiss. fl. orient. 1 p.446. — 4, Iulie August. Prin livedi 

montane în locuri uscate. Predeal, Buşteni. 

$ 2. Petalele galbene cu puţin mai lungi ca sepalele; staminele 

numerose ; stilul la bază conturnat; foile nestipulate; Ilorile pe tote 

laturile. 
4. H. canum Dun. ap. DC. prodr. 1 p. 277 (1524); Rehb. icon. 

germ. vol. 3 fig. 4554; Boiss. [l. orient. 1 p. 444. H. elandicum[. tomen- 

tosum Koch syn. p. 86. ŢI. vineale Pers. syn. 2, p. 77 (1507); Rehb. 

loc. cit. fig. 4533. Cistus canus a. L. spec. p. 740 (1762); Jacq. Îl. 
austr. tab. 277. Cistus vinealis Willd. spec. pl. 2 p. 1195 (1799). — 

]. lulie, August. Locuri petrose. Muntele Ghiţu ; Puceci; Mizil pe 

stânca "Tohanilor. 

5. H. alpestre Dun. ap. DC. prodr. 1 p. 976 (1524); A. hern. 

sched. n. 879. H. elandicum a. glabrum Koch. syn.ed.2 p. 56(1543), 
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Cistus alpestris Jacq. enum. p. 248 (1762). 0. elandicus Jacq. 1. austr. 4 

p. 52 tab. 399 (1776)- non LL. — Vulg. Mălăde, Ierba-osului. — o 

Julie, August. Pe virful Nareului. 

£. hirtum Koch |. c. exelus. synon. Wahlenbergii. /I. alpestre 

dehb. icon. germ. vol. 3 fig. 4536-non Dun. — În regiunea alpină pe 

proeminențe stâncose. Bueeci pe (ostila. 

6. H. rupifragum A. Kermn. ast. bot. zeit. ann. l865p. 15. A. 

marifolium Baumg. enum. transs. 2 p. 55 (1516)- non DC. Îl. tr. 4 

p. ȘI7 — Cistus maritolius L. spec. p. 741 (1762). H. clandicum f. 

hivtum Andra bot. zeit. 1853 -non Koch |. c. nec. Pers. H. alpestre 

Kotschy zool. bot. gesel. 3, p. 6d-non Dun. nec. Behb. — (, lulie 

August. Stânci pe virturile alpine. Negoiu; Buceci la Obirşiea lalo- 

miţei (Br. leg.); Piatra-Mare; Ceahlău (Knecht.) 

$ 3. Petalele galbene şi întrec cu puţin sepalele; stamine pu- 

ține ; stilu drept şi de lungimea staminelor are stima capitată trilo- 

bată fimbriată ; foile forte ânguste lineare nestipulate. 

7. H. procumbens Dun. in DC. prodr. | p. 275 (1524). Pu- 

mana procuwnbens Uren. Godr. îl. fr. | p. 175; Boiss. 1, orient. 1 p. 447. 

Cistus Fumana L. spec. p. 740 ex parie. Helianthemum Fumana MII. 

dict. n. 6; Rehb. ic. germ. 3 fig. 4551; Schlechtd. Lang. deutsch. 

12 fig. 1257. — î» lunie, lulie. Pe coaste aprice, la locuri cu ierbă, 

subsol calear. Schela-Cladovei spre Dudaşi lingă Severin; Mizil pe 

Stâncea-Tohanilor. 

VI. TAMARISCACEA Lindl. nat. syst. p. 196. 

1. TAMARIX Des. anu. sc. nat. 4 p. 348. 

1. T. Pallasii Desv. ann. sc. nat. 4 p. 349 (1525); DC. prodr. 5 

p. 96; Boiss. fl. orient. vol. 1 p. 773. 7. gallica Pall. iter | p. 372, 

431 (1770); M. Bieb. fl. t. e. lp. 246 -non L.; 7. pentandra Pall. 

fl. ross. 2 p. 72 tab. 77 (1758) 7. gallica fi pyenostachuys Ledeb. 

fl. ross. | p. 135. — Vulg. Tamariscă, Cătină-roşie. — to lunie, Iulie. 

Prin zăvoiurile fluviale, pruntişiuri şi prin unele parcuri introdu să. 

Slatina prin zăvoiul Oltului ; zăvoiul Ialomiţei pe la Sloboziea; Foc- 

şiani pe lingă Milcov şi Putna; zăvoiul Siretului pe la Furceni şi Mă- 
gureni; laşi; Tulcea pe la Samova; Constanţa. 

6 7. ga//ica |. spec. p. 356. — Bucureşti prin unele grădini şi 

parcuri ; introdusă, dar rară. 
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2. MYRICARIA Des. |. c. p. 34). 

1. M. germanica Desv. ann. sc. nat. 4 p. 591 (1525); Koch 

SN 245. Greg. Goudr. fl. tr. 1. p. 601. Boiss. |. orient. l'p:,16035 

Schlechtd. Lang. deutsch. 15 fig. 1945. Tamarir germanica L. spec. 
p. 367. Tamariscus germanicus Scop Îl. carn. | p. 224. — Vulg. Tuma- 

piscă, Citină-roşie. — îo lulie, August. Prin zăvoiurile fluviale, prun- 

țişiuri, zăvoiul Oltului pe la Slatina şi pe la Rimnic; Curtea-de-Argeşi ; 

Corbeni; Câmpina pe valea Doftanei şi pe valea Prahovei pină la 

Buşteni; valea Teleajenului (Grec. enum. p. 25); Buzeu, Beceni; 

Neamţu; în lunca Moldovei la Sasca şi Mălin distr. Suceava. 

VII. DROSERACEA DC. theor. p. 214. 

1. DROSERA /. sen. n. sr. 

1. D. rotundifolia |. spec.p.501; EHayn. in Schrad. journ. 150] 

p. 37; Koch syn. p. 97; Rchb. icon. germ. vol. 3 fig. 4622. — 3 Iulie, 

August. Prin mlăştini turfacee sfagnose. Pe PBarnaru-mic la capu riu- 

lui în Suceava, rară. 

2. PARNASSIA /. en. n. 353. 

1. P. palustris |, spec.p. 391; Sturm deutsh. (1. heft 13; Koch 

syn.p. 98; DC. prodr. 1 p. 320; Schlecht. Lang. deutsch. 15 fig. 1995.— 

Vulg. în Suceava: Şopîrlaiţă. — Y. lulie, August. Prin livedi montane 

în locuri rovinose, pe marginea riurilor şi periurilor în văi montane 

umbrose. Munţii Cloganilor pe Bulzu; Valea-hăporosă la Olăneşti; 

valea Mânăstirei Bistriţa în Vâlcea; muntele Negoiu, (Ghiţu şi Picu- 

catu în Argeşi; valea Dimboviciorei ; Sinaia, Puşteni, Predeal şi în 

tot coprinsul Bucecilor (Grec. enum. p. 15); Monăstirea Neamţu (Chan. 

exsic.), pe Ceahlău şi la Mânăstirea Durău ; în Suceava la Broşteni pe 
Neagra în livedile de pe Picioru-Văcăriei, pe Barmnaru şi la Schitul 

Rartu. 

VIII. CRUCIFER A Juss. sen. 237. 

Trib. |. PLATILOBLE. Boiss. Cotiledonii plani sau uşior convexi, 

acumbenţi sau incumbenţi. 
Subtribul A. Fructul silică sau siliculă bivalv-dehiscentă, fără 

articulaţii, nelomentacee. 
Secţia 1. Latisepte: valvele şi septul de lăţime egale, tote în sens 

paralel. 
Seriea |. Latisepte silicose pleurorize (embrionul acumbent). 
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1. CHORISPORA DC. syst. 2 p. 45. 

1. Ch. tenella DC. syst. 2 p. 435 (1821); prodr. | pag. l&6; 

Boiss. fi. orient. 1 p. 143; Ledebp. fl. ross. | p. 169. Raphanus tenellus 

Pall. iter. 3 app. n. 105 tab. L fig. 3 (1776). R. arcuatus Willd. spec. 

pl. 3 p. 526. —— (9 Aprilie, Maiu. Pe la lozuri de semenaturi, ogore, 

vii. Bucureşti; Lehliu, Sloboziea, Feteşti; Buzău; Odobeşti, Focşiani; 

Odobeşti; Brăila; Galaţi; Vaslui la pădurea Paiu; laşi. 

e Matthiola incana h. Br. şi M. annua Sweet vulg. Micsandre, 

Garofe; asemenea. 

e Cheiranthus Cheiri Li. vulg. Micşunea-galbenă, Micsandră-galbenă, 

sunt plante de grădină, vulgarizate.. — (0) lunie, lulie. 

2. NASTURTIUM A. Br. ort. kew. 4 p. 100. 

Ş 1. Florile albe (Cardaminum DC.) 

1. N. officinale l.br.hort.kew.4p.110(1512);Sturm deutsch. 

h. 45; Koch syn. p. 37; Rchb. ic. germ. 2 fig. 4359; DC. prodr. 1 

p. 157; Sehlechtd. Lang. deutsch. 14 fig. 1325. Sisymbrium Nastur- 

tium L. spec. 916. — Vulg. Chremţă; Oresson; Năsturea. — d. Maiu, 
lunie, lulie. Pe lingă isvore şi periuri limpedi. Prin părţile de jos in 

grădina publică de la Severin (vulg. Bobilnic) şi în cultura de ver- 

deţuri in Bucureşti; accidental spontanee (Grec. enum. p. 11). 

Ş 2. Florile galbene (Roripa Scop.) 

1. Specii fluviale sau paluslre. 

* Micrante: petalele egalez sepalele sau le întrec cu puţin. 

2. N. palustre DC. syst. 2p. 191 (1821); Sturm deutsch. h.43; 

Koch syn. p. 38; Rehb. ic. germ. 2 fig. 43692; DC. prodr. Lp. 137; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 14 fig. 1330. — Vulg. Brâncuţă. — (0) lunie, 

lulie. Locuri umede, rovine, locuri scurse. Predeal; Sinaia; Crivina, 

Perişi (Roripa nasturtioides Spach. Grec. enum. p. 12). 

** Maerante: petalele îndoit şi mai ceva de cât sepalele. 

+ Silicose brevistile: silica oblungă; stilul scurt, gros. 

3. N. Reichenbachii Inal. in Opiz sezn. kvet. ceske p. 68 

(1852) solum nomen. Poripa astylis Borb. kâzl. XV arabis es erueif. 

ann. 1578 p. 190 ap. Simk. enum. Transs. p. 72- non N. astylon Rchb. 

icon. germ. 2 [. 4369 cujus plantam homonymam ad N. barbaroidem 

Tauseh (in Flora ann. 1540 vol. 2 p. 713) trahit. — 3 lunie, lulie. 

Locuri umede, apătose. Predeal. 

Prin mărimea silicelor şi aspectul scu exterior aduce cu N. palu- 

stre ; insă, prin florile sale, îşi are locul în grupa presentă. Caule înalt 
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ramos, ramurile întinse, pubescente ; foile de forma celor de la N. 

silvestre, însă cele medii şi superiore uşior auriculate ; florile în corimbe 
dense la extremităţile racemelor ce sunt de lungime mediocră ; silica 
prelungă şi groscioră ca de 7 mm. lung. 1!/, mm. lăţime egaleză sau 

cu puţin întrece lungimea pedicelului stu; stilul forte scurt, gros, 

stigma bilobată. 

4. N. silvestre |. br. hort. kew. 4 p. 110 (ed. 1512); Koch 

syn. p. 38 var. a ct f, et add. p. 437 exclus. forma Nasturtii Mori- 

soni 'Tausch; Rehb. ic. germ. 2 fig. 4368; Schlecht. Lang. deutsch. 14 

fig. 1399. Sisymbrium silvestre L. spec. p.916. Roripa silvestris Bess. enum. 

p. 27 n. 826. — d, Maiu pină în August. La locuri umede, locuri 

inundate cu ape de ploi, şianţuri, gropi, mlăştini scurse. Specie vul- 

gară (Grec. enum. p. 11). Craiova; Câmpulung; Titu, Ghergani; Cio- 

căneşti, Chitila, Bucureşti; Comana, Giurgiu; Buşteni, Sinaia, Câmpina; 

Buzău, Bisca; Galaţi; laşi pe la Birnova; Fălticeni, Broşteni. 
f.rivulare Kochl.ce. Nasturtium rivulare Rehb. ic. germ. 2 fig. 4365. 

Are silicele mai lungi şi mai groseiore, stilul ceva mai lungicel; laci- 

niile foilor mai lungi şi subpinatifido-dentate; plantă de talie mai 

înaltă de cum forma vulgară. 

%. Kerneri. horipa herneri Menyh. Kalocsa videk. nâvenit. 1877 
p. 39—40; Borb. for. addat. 1879 p. 59 et 64; ejus haz. arab. es egyeb. 

crucif. kor. 1875 p. 200. Camde 25-30 cent. înaltă; foile pinatipartite 

3—D jugate, segmentele celor medii şi superiore ânguste lineare. în- 

tregi de aparenţa celor de la N. pyrenaicum, însă la bază neauriculate ; 

racemele prelungi, laxe, au silicele oblungi linear-ânguste cam cilin- 

drice, egale sau mai scurte de cât pedicelele cu care formez arcuri 

dirigiate în sus. — Halofilă sau uliginosă, la câmpuri. Conţeşti ; Câm- 
pina; Titu, Ciocăneşti; Bucureşti, Chitila, Buftea (N. lippizense Grec. 

enum. p. ll- non DC); Comana; Odobeşti; Bacău; Neamţu. 

+ Siliculose şi longistile. 

a. Silicula elipsoidă-lineară sau eliptică ; stilul lung, subţire. 

5. N. anceps DC. prodr. | p. 1537 (1824); Rehb. ic. germ, 

fig. 4304; Koch syn. p. 38 et add. p.437; Sehlecht. Lang. deutsch. 14 

fig. 13928. N. barbarwoides 'Tausch in Flora ann. 1540 vol. 2 p. 713. 

Sisymbrium anceps Wahlenb. fl. ups. p. 223 (1820) în sensu ampliore.— 

N. anceps Sturm deutsch. h. 45 est modificatione Nasturtii silvestris. — 

d, Maiu, lunie. La locuri umede, lunci, feneţe, iârbă ce rețin ape de 
ploi. Craiova, Hubăneşti ; Comana; Giurgiu. 

6. N. terrestre Tuusch in Flora ann. 1540 vol. 2p.711; Koch 
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syn. add. p. 436. Roripa terresh is var. semisilvestris Borb. haz. arab. 

es egyeb crucil. kor. 1875 p. 196. Pare a fiun hibrid din N. silvestre 

cu N. austriacuin. — «|, Maiu, lunie. Prin ierbă, livedi,la locuri apă- 
tose. Câmpina. 

7. N. Armoracioides Tausch in Flora ann. 1540 vol. 2p. 707 ; 

Ioch syn. add. p. 436; Borb. haz. arab. es egyeb crucif. kâr. p. 196 

etiam in fiorist. addatok. p. 53 n. 17. — 3 Maiu, lunie. Prin livedi la 

locuri apătose: Bucureşli. 

Tote aceste trele forme ar putea fi considerate la rigore drept o 

singură specie sub numele de N. anceps DC. conform dreptului de 

prioritate, fiind şi cea mai vulgară. Deosebit de acesta, între aceste 

trei forme tipice există şi o mulţime de forme intermediare pentru care 

unii botanişti, cu vederi prea minuţiose, s'au silit a le caracteriza ca 

specii, sub-specii sau varietăţi. 

8. N. amphibium h. Br. horl. kew.4 p. 109 (ed. 1512); Koch 

syn, ed. 2 add. p. 436; Rehb. ic. germ. 2 fig. 4363; DC. prodr. 1 

p. 155. Sisymbrium amphibium. L. spec. p. 917. Ș aquaticum Poll. Îl: 

palat. 2 p. 232. Ș$. Roripa Seop. fl. earn. 2 p. 25 (1772). Brachyolobus 

amphibius ALL. fl. pedem. | p. 278. — Vulg. Ohreniţă, Gălbenea. — 

(4. Maiu, lunie, lulie. Ape stagnante sau lin fluente, heleşteuri, mlăş- 

tini turfose, stuturi băltose. Alexandriea ; Comana; Bucureşti pe apele 

Colentinei; Panteleimon, Cernica ; Câmpina (Grec. enum. p. 19). 

9. indivisum DC. prodr. 1 p. 130 (1824); Sturm deutseh. h. 43; 

Rehb. ic. germ. 3 fig. 4363 4; Sehlechtd. Lang. deutsch. 14 fig. 1397 

tab. 1. N. amphibium î. aquaticum 'Tausch ap. Koch |. c. 

f. variifolium DC. 1. e. p. 139; Rehb. ic. germ. 2 fig. 43634; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 14 fig. 1327 tab. II, A. N. amphibium 

3. aquaticum 'Tauseh ap. Koch syn. ed. 2 add. p. 456 ex. p. 

. auriculatum DC. prodr. | p. 159; Rehb. ic. germ. 2 fig. 4363 £; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 14 fig. 1527 tab. II, B. N. amphubium f 

aquaticum 'Tausch |. c. ex. p. Sturm deutsch. h. 45. 

b. Silicula mică, sferoidă ; stilul forte lung. 

3. N. dacicum Caule erect rigid plin sau puţin fistulos, roşie- 

tic, glabru, are tulpina radicantă, uneori stoloniferă; foile oblungi 

ovato-lanceolate sau lanceolate avend baza atenuată în pețiol neau- 

riculat, cele inferiore lirato-incise sau cam pectinate, cele superiore 

neregulat şi expresiv dentate sau serate; racemele, siliculele şi stilul 

întoema cum e la specia următore. — d, Maiu, lunie. Prin şianţuri şi 

gropi cu apă. Lingă gara Chitila, 
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Aspectul său nu lasă îndoclă asupra originei sale hibride din 

N. amphibium cu N. austriacum, p'inlre care se găseşte în localitatea 

citată. Bun frate cu N. hungavicum Borb. în kâzI. XV. 1575 arabis 63 

ceyeb crucif. kăr. p. 119, un alt hibrid ce există prin Ungariea ; însă, 

acesta are baza foilor auriculată-amplexicaulă. 

10. N. austriacum Crantz stirp. austr. | tab. 2 (1769); koch 

syn. p. 3 et add.p. 436; Rehb. ic. germ. 2 fig. 4295 tab. 51; Schlechtd. 

Lang. 14 f. 1326. — d. Maiu, lunie. La locuri apelose, gropi, şianțuri 

cu apă; mlăştini, livcdi umede; specie Iorte comună ((ree. enum. 

p. 11). Craiova; Turmnu-Măgurele ; Câmpulung; Titu, Ghergani, Cio- 

căneşti, Bucureşti ; Comana; Sinaia, Câmpina ; Buzeu ; laşi etc. 

9. Specii terestre montane la locuri petrose. 

11. N. pyrenaicum ÎI. Br. hort. kew. 4 p. 110 (ed. 1819); 

Sturm deutsch. h. 45; Koch syn p. 39; Rehb. ic. germ, 9 fig. 1306; 

DC. prodr. ! p. 138; Schlechtd. Lang. deutsch. 14 f. 1339. Sisymbrium 

pyrenaicum L. spec. p. 916. — 2. Maiu, Iunie, lulie. La locuri tari, 

uscate, stâncose din regiunea montană. Verciorova, Cerneţi pe dea- 

lurile Iorgutovei şi Bresniţei; valea Cernei ; Baea-de-Aramă; Tis- 

mana; Tirgujiul; Rimnic, “alimăneşti, Cozia; Câmpu-lung (loripa 

pirenaica Grec. enun. p. 19); Piteşti; Predeal, Sinaia. 

3. BARBAREA A. br. hori. kew. 4 p. 10). 

1. B. vulgaris P. Br.l.c.p. 109 (1512); Sturm deutsch. h. 43; 

Behb ic. germ. 2 f. 4556; DU. prodr. | p. 140; Sehlechtd. Lang. 

deutsch, 14 f. 1333. Erysimum Barbarea |. spec. p. 922. — Vulg. 

Cruşățea. — 3 Aprilie pînă la lulie. Vereiorova, Bahna; Cerneţi; 

Câmpulung; Predeal, Buşteni, Sinaia; Botoşiani. 

6. Kaiseri. B. Kaiseri Schur verh. siebenb. ver. ann. 1853 p. 57; 

enum. transs. p. %L pro specie. Livedi în regiunea subalpină. Predeal. 

7. arcuata. B. arcuata Rehb. bot. zeit. 1920; ie. germ. 2 î.4557; 

Koch syn. p. 29; Sehlechtd. Lang. deutsch. 14 £. 1334. B. taurica DU. 

prodr. 1 p. 141 (1824). — FErysimum areuatuim Opiz ap. Presl. fl. ceh. 

p. 138 (1819). Pedicelele şi silicele la maturitate devin arcuato-erec- 

tiuscule. — Predeal. 

4. TURITIS 1. gen. n. 5. 

1. T. glabra L. spec. p. 950; Sturm deutsch. h. 45; Koch syn. 

p..40; Rchb.ie. germ. 2 î. 4946; DU. prodr. | p. 142; Sehleehtd. 

Lang. deutsch. 14 f. 1557. Arabis perfoliata Lam. dict. | p. 219. — 



54 CONSPECTUL SISTEMATIC 

Vulg. Puricea, Turnică, Turniţă. — CD sau 3. Maiu, lunie. Livedi, 

poeni, livedi de pomi (ograde). Specie vulgară. Verciorova, Cerneţi ; 

Craiova; Câmpulung; Bucureşti (4. perfoliata Grec. enum. p. 11); 

Comana, Băneasa; Ploeşti; Sloboziea din Ialomiţa; Piatra, Neamţu. 

5. ARABIS [. gen. n. 55. 

Ş$ 1. Semințele nearipate sau prea puţin aripate. 

2. Foile caulinare au baza cordato-amplexicaulă. 

1. A. alpina L. spec. p. 298; Sturm deutsch. h. 12; Koch syn. 

p. 40; Rehb. ic. germ. 2 f. 4227; DC. prodr. 1 p. 142; Schlechtd. 

Lang. 14 fig. 1359. — Vulg. Giscariţă. —  Y, Stânei, păsciuni; în re- 

iunea montană alpină şi subalpină. Negoiu pe Podeanu, Dimbovi- 

cioara; Păpuşea; Buceci; Ceahlău (Knecht.); în Rarău pe Piatra Zim- 
brului. 

f. umbrosa. Cu puţin mai "'naltă şi mai stutosă, caulii flexuoşi 

cam debili, foile mai “lilatate subţiri şi plane. — La Ceahlău în păr- 

țile umbrose inferiore (Knecht.) 

2. A. crispata Willd. enum. hoit. berol. p.65% (1809); Rehb. ic. 

germ. 2 lig. 4325; DC. prodr. 1 p. 143. A. alpina f crispata Koch syn. 

p. 4. A. alpina a. diffusa Baumg. enwn. transs. 2 p. 267 (1816). — 

d. lunie, lulie. Prin văile şi vălcelele subalpine umbrâse şi umede. 

Buceci la Urlătoarea. valea Peleşiului cte. 
3. A. auriculata Lam. dict. | p. 219 (1755); Sturm deutsch. 

h. 43; Koch syn. p. 41; Rehb. ie. germ. 2 fig. 4334; DC. prodr. 1 

p. 145 ; Sehlechtd. Lang. deutsch. 14 f. 1541. A. auriculata î. dasicarpa 

Andrz. in DC.1. €. A. recta Baumg. enum. transs. 2 p. 267.— (0) Maiu. 

Tuterişe, rărişuri, la locuri uscate pe lingă drumuri. Isaccea, Niculi- 

țel. Cocoşi. 

4. A. sagitiata D(. Îl. îr. 5 suppl. p. 592 (1515); Koch syn. 

p. 42; Rchb. ic. germ. 2 f. 4343 b; DC. prodr. | p. 143 variet.e; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 14 fig. 1544. A. longisiliqua Wallr. sched. 

p. 399 (1822). A. Mursuta b. sagittata Rchb. in Sturm deutsch. h. 45 

tab. 7 litt. a et b. — Turitis sagittata Bertol. amoen. ital. p. 185 (1819). 
Vulg. Gîscariţă. — (-) Maiu, lunie. — Poale de munţi la locuri cu 
ierbă, rărişi de pădure. Valea Bahnei la Verciorova; Sinaia. 

5. A. hirsuta Scop. fl. carn. p. 39 (ed.1772); Sturm deutsch. 

h. 45; Koch syn. p. 42; Rechb. ic. germ. 2 fig. 4343 b; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 14 fig. 1344.— Turitis hirsuta L. spec. p. 930. — Vulg. 

Giseariţă. — (-) sau 3. Maiu, lunie. Prin livedi, poeni. ograde de pomi, 
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păduri. Vereiorova; Corbeni pe Ghiţu; Campulung (A. muralis Grec. 

enum. p. ll-non Bertol.); Predeal, Sinaia ; Mogoşoea, Bucureşti; Co- 

mana ; Schitul-hareu. 

3. Hornungiana. A. Ilornungianu Schur enum. transs. p. 45 (1566), 

având silicele mai lăticele şi condensate către extremitatea racemei 

ce pare astfel mai scurtă. In munţii Mehedinţului la Hânca-Camenei 

(Simk.); valea 'Țesnei la Gaura-Fetei (A. Degen); Baea-de-Aramă la 

valea Găinei. 

92. Foile caulinare cu baza ângustată sesilă, necordată, nici am- 

plexicaulă. 

6. A. procurrens W. el Kit. rar. hung. 2 p. 154 tab. 14% (1803) ; 

Sturm deutsch. h. 45 mala ; Kochsyn. p. %3; Rehb. ie. germ. 2 f. 4529; 

DC. prodr. | p. 145; Schlechtd. Lang. deutsch. 14 f. 1950. A. precoa 

Willd. enum. h. berol. p. 584 (1809). — 4, Aprilie, Maiu. La locuri 

umede umbrose prin văile montane, pe stânci şi fisuri de stânci ab- 

rupte. Valea "Ţesnei la Gaura-Fetei; ismana la Peşterea Pachonie ; 
5 

valea Oltului de la Coziea în sus pe Ciocane şi Cârlige. 

7. A. hispida Mygind in L. syst. ed. 5 p. 5OL (1774); L. fil. 

suppl.2 p.298 (1781). A. Crantziana Ehrh. herb. n. 78 (1787); Sturm 

deutseh. h. 45; Rchb. ic. germ. 2 tab. 3%. A petraea Koch syn. p. 4 

-nonlLam. 4. petraea Sehlechtd. Lang. deutsch. 14 f. 1352 A. — Stânci 

in regiunea montană din Moldova la Petrile-Doamnei (Br.) 

8. A. petrogena Ken. wst. bot. zeit. anu. 1863p. 141. A.are- 

nosa b. heteropylla Sehur enum. transs. p. 45 (1866); Borb. kăzl. 1578 

arab. 6s egyeb.erucif. kăr. p. 153. A. segetalis Schur enum. transs. 

p. 45 (1866). — 3 Lunie, Iulie. Tufişe, păduri, ţermul riulețelor, stânci; în 

văile munţilor. — Verciorova prin valea Bahnei şi a Cerovăţului; 

Tismana; valea Monastirei Distriţa ; Olăneşti; Coziea pe la Ciocane 

şi Cârlige, Muntele Coziea; Dâmbovicioara; Piteşti pe Riul Doamnei ; 

Predeal, Buşteni, Sinaia (A. Halleri Grec. enum. p. 11 quoad. specimin. 

anno 1876 lectum-non L.); Ceahlău (Knecht.) 

Se referă la tipul de A. arenosa Scop.; însă, adevărata formă a 

speciei Scopoliane, cu florile măricele şi lilacine, cum se găseşte in 

Europa occidentală, nu se observă a fi pe la noi; speciea nostră se 

deosibeşte numa prin florile sale mici, albe sau cam persicine. 

10. A. Halleri L. spec.p.929; Sturm deutsch. h. 43 tab. 15; Koch 

syn. p. 44; Rehb. ic. germ. 2 fig. 4326; DC. prode. Lp. 1%; Schlehtd. 

Lang. deutsch. l4p. 115 fig. 105. — II. lunie, lulie. Stânci cu muschi 
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sau ierbă la locuri umbrose. Muntele Coziea in josul Mânăslirei Stă- 

nişioara (A. Halleri var. Grecescui Gandog. Îl. europ. 2 p. 43); în Do- 

brogia la Nicoliţel (2); în Suceava pe Petrile-Domnei. 

4. A. Ovirensis Wulf. in Jacq. collect. p. 196 (1756); Jacq. icon. 

rar. tab. 125 (1786); Baumg. enum. transs. p.272; Simk. enum. transs. 

p. 77. A. Stolonifera Host ap. Rehb. icon. germ. 2 (1537) fig. 4325 a 

- non Hornem. A. Ovirensis var. dacica Heutt. enum. ban. p. 17 (1858); 

Borb. kâzlem. 1578 arab. es egyeb. crucif. kor. p. 160. Cardamine he- 

teroplulla Baumg. herb. ct |. e. — d, Piscuri alpine. Pe Godeanu şi 

Murariu la triplul hotar în Mehedinţi; Buceci pe Jipi (Knecht.); în 

Suceava pe Tarniţe la Clifi şi pe Rarcu (Pr. Procop. exsic.!). 

Obs. Arabis stolonifera Hornem. hort. hatn. p. 618 (1815) este 

o formă puţin stoloniferă dependentă de A. Halleri L. şi care uu este 

identică cu speciea IHostiană. 

Ş 2. Semințele încinse cu aripă membranosă lată. 
12. A. bellidifolia Jacq. obs. | p. 22 (176%); Sturm deutsch. 

h. 20; Koch syn.p.45; Rehb. ic. germ. 2 f. 4351; DC.prodr. 1 p. 147; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 14 f. 1357. — d. lunie, lulie. În regiunea 

montană din Moldova pe Rar&u şi Pietrele-Doamnei (Br.) 

13. A. Turrita [. spec. p.950; Sturm deutsch. h, 45; Koch syn. 

p. 45; Rehb. ic germ. 2 f, 4345; DC. prodr. 1 p. 146; Sehlechtd Lang. 

deutsch. 14 f. 1355. A. oehroleuca Lam. dict, | p. 218. — 3 Maiu, 

lunie. Păduri, rărişi de păduri în regiunea montană şi submontană. 

Verciorova, Gura-Slătinicului; valea-Bahnei ; Cerneţi pe dealul Po- 

roinei şi Stârminei; valea 'Țesnei; Baea-de- Aramă; valea Oltului pe 

la Coziea; în Buceci pe la Buşteni, Sinaia pe valea Peleşului şi la 

Urlătoarea. 

6. CARDAMINE /. con. n. 52 

Ş 1. Funiculul seminal filiform ; siliea lineară, 

1. Plante anuale. 

= Peţiolurile neauriculate. 
4. C. hirsuta |. spec. p.915; Sturm deutsch. h.45; Koch syn. 

p. 47; Rchb. ic, germ. 2 f. 4304; DC. prodr. 1 p. 152; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 14 f. 1365. C. intermediu Hornem. Îl. dan. t, 1762; 

C. umbrosa Andrz. in DC. prodr. 1 p. 152. — Vulg. Râjnică. — (-) Aprilie, 

Maiu, lunie. Păduri, livedi, ograde de pomi. Câmpulung (Sisymbriau 
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pinnatifidum Grec. entun. lI-non DC. specimen defectuos); Cionţeşti ; 
7 > 

Sinaiu. 

&: Peţiolurile auriculate. 
2. C. impatiens |. spec. p. 914; Sturm deutsch. h. 45; koch 

syn.p.46; Rehb.ic. germ. 2 £. 4302; DC. prodr. 1 p. 152; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 14 £. 1363. —Vulg. Pijnică. — 3 Maiu, lunie, lulie. 

Păduri umbrâse la locuri umede în regiunea montana şi cea câmpenă. 

Câmpulung (0. paroviflora Ure. enum. p. IL- non L. specimen de- 

fectos); Cerneţi pe dealurile lorgutovei; Craiova; Monastirea Bistriţa ; 

Câmpulung, Conţeşti; Câmpina; Bughea, Văleni din Prahova ; Co- 

mana la Padina-lui-Vasile; laşi la pădurea Birnovei. 

2, Plante perenice; peţiolurile neauriculate. 

3. C. gelida Schott st. bot. zeit. ann. 1855 p. 145. 0. resedi- 

folia var. dacica Heutt. enum. banat. p. 17 (1858); Fuss transs. exc. 

p. 53. C. nivalis Schur enum,. transs. p. 46 (1566). C. alpina Auct. 

transs. p. p.-non Willd. — «|, lulie, August. Pe verfurile cele mai 

inalte în regiunea alpină. Godeanu; Negoiu; Buceci la Omu. 

4. C. rivularis Schur verh. siebenb. ver. 4 (1853) p. GL: ejus 

enum. transs. p. 49 Fuss transs. excurs. p. Bt. — d, lunie, Iulie. Prin 

vălcele şi văi în regiunea montană subalpină, quasi- alpină. În tot co- 

coprinsul Bucecilor (Br., Knecht.); Predeal; Negoiul pe Clâbucetu; 

in Argeşi pe Jipu; Monăstirea Neamţu (0. prateusis Chan.) 

5. C. pratensis |. spec. p. 915; Sturm deutch. h. 5; koch 

syn. p. 47; Rehb. ic. germ. crucif. p. 4308 cum planta nostra exacte 

congruo. 0. palustris Peterm. deutsch lipi 132: (L849 ) si A „Kern. 

sched. spec. n. 887! C. pratensis var. &. paludosa Knat în Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 14 p. 149.—Vulg. Spumeală. Seuipatul cucului Stupitu 

cucului. — E, Aprilie, Maiu, lunie. Livedi ia locuri umede, locuri 

umbrâse şi rovinose. Craiova; Comana la Padina-lui- Vasile. Ciocă- 

neşti, Buftea; Sinaia. 

£. Haynaana Welwitsch ap. Rehb germ. exc. p. 676 (1530) et in 

icon. germ. vol. 2 p. 68 fig. 4308. C. Mattuoli Moretti. — Diferă de 

forma genuină prin segmentele foilor caulinare mai înguste si prin 

florile sale mai inici, de ordinar albe sa cam roze şi nu azurii. — 

Sinaia prin valea Caşiăriei şi pe la Isvoru. 

6. C. silvatica Link în Hoffin. phyt. blătt. L p. 50 (1805); 

Sturm deutsch. h. 45; Koch syn. p. 46; Rehb. icon. germ. 2 fig. 4503; 
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Schlecht. Lang. deutsch. 14 fig. 1364. — (O Aprilie, Maiu, lunie. 
Păduri prin văile montane lu locuri umede umbrose, pe lângă apşore. 

Olăneşti; muntele Galbina ; Sinaia, Buşteni (Grec. enum. p. 11); Piteşti 

prin zăvoiul Argeşiului; in Suceava pe Borea, pe Barnaru şi la Schitul 

Rartu. 

1. C. amara |. spec. p. 915; Sturm deutsch. h. 45; Koch syn. 

p. 47; Rehb. icon. germ. 2 fig. 4305; Sehlecht Lang. deutsch. 14 fig. 

1367. — Y,. Aprilie, Maiu. Locuri umede umbrâse, păduri. Rimaic ; 

Piteşti ; Conţeşti, Câmpulung; Predeal; Sinaia; Câmpina (Grec. enum. 

p. 11); Buhuşi; Mânăstirea Neamţu (Chania). 

î. Opicii Presl îl. cech. p. 136 (1519) a) glabrescens Celak prodr. 

fl. bohem. p. 449. — Mici păriuri prin văile alpine în valea Ialomiţei 

de la Schit spre Cheea-'Tătarului. 

Ş 2. Funiculul seminţei lat şi triangular ; silica lanceolată. 

8. C. iongirostris Janka adat. magyar. delkel. flor. in magyar. 

tudom. akad. mathem. termeszett. kăzI. XII kâtet 1874 p. 164% des- 

criptum. — (O Aprilie, Maiu. Prin tuferişe la locuri umbrose: în 

valea Vodiţei şi a Cerovăţului la Verciorova (A. Degen)! 

Diferă prin sţilul s&ă prelung şi silica sa glabră de C. graeca L. 

( Pteroneurum graecum DC.) al căreia stil este cu totul lipsă sai forte 

scurt şi silica sa este iarăşi glabră. Mai la deal de Huşiava există şi 

forma cu silica perosă: C. eriocarpa DC. prodr. 1 p. 154%. 

7. DENTARIA 1. gen. n. Su. 

1. D. glanduiosa W. ct Kit. rar. hung. d tab. 272 (1812); 

Sturm deutsch. h. 45; Koch syn. p. 49; Rehb. ic. germ. 2 fig. 4315; 

Schlechld. Lang. deutsch. 14 fig. 1372. — 4, Aprilie, Maiu. Păduri 

umbrâse în regiunea montană subalpină şi a dealurilor. Sinaia pe 

valea Peleşiului şi la Urlătoarea; Monistirea Neamţu'(Chan); laşi la 

Răpedea. 

2. D. bulbifera L.. spec. p. 912: Sturm deutsch. h. 48; Koch 

syn. p. 49: Rehb. ic. germ. 2 f. 4318; Sehleehtd. Lang. deutsch. 14 

fig. 1377. — 4. Aprilie, Maiu. Păduri umbrose, dumbrave. Câmpulung 

Conţeşti; Câmpina (Grec. enum. p. 11); Ciocăneşti, Mogoşoea; Gomana. 

Seriea 2-a. Latisepte silicose notorize (embrionul incumbent). 

8. HESPERIS 1. gen. n. 817. 

Ş 1. Florile purpurii, persicine sau albe. 
1. H. alpina Schur verh. siebenb. ver. ann. 1853 p. 66; ejus 
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enum. transs. p. &l. HI. pendula "Ten. in Rchb. îl. germ. exc. p. 656 

(1832) ex Fournier monogr. hesp. p. 34+7-non DC. Deilosma alpina 

Fuss. transs. exe. p. 57. — d. lulie, Aug. Văi alpine, subalpine în 

partea munţilor mari. Negoiu; Buceci in valea Caraimanului (Knecht.) 

2. H. nivea Paumg. enum. transs. 2 p. 278 (18516). HI. albi/lora 

Sehur verh, siebenb. ver. ann. 1852 p. 66; ejus enum. transs. p. 52.— 

3, Maiu, lunie. La locuri umede umbrose prin văi şi vâlcele subalpine 

la malurile apelor. Sinaia (Knecht.); Buşteni, Azuga, Predeal. 

3. H. matronalis [. spec. p. 927; Koch syn.p. 50; Rehb. ic. 

germ. 2 fig. 4377 et 4378 pro II. înodora etiam L. spec. p. 297 ; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 15 fig. 1439. — Maiu, lunie. Păduri, tuferişe, 

margini de păduri. Verciorova, Cerneţi; Aninoasa în Muscel; Dealu- 

Mare, Scăeni; laşi, Bârnova; Potoşiani. 

4. H. runcinata W. et Kit. rar. hung. 2 tab. 200 (1504); Koch 

syn. p. 50; Rehb. ic. germ. 2 fig. 4376; Sehlechtd. Lang. deutsch. 15 

fig. 1440. — 9, Maiu, lunie. Tuferişiuri, poeni cu icrbă verde; mar- 

gini şi poale de păduri. Vereiorova, valea Bahnei; dealu Stirminei ; 

câmpiea Bujoreni la Rimnic; Craiova pe la Breasta şi Valea-Bisericei ; 

Comana; Dălhăuţi în Slam-Rimnicu; în Dobrogea pe la Nicoliţel ; 

Cocoși. 

$ 2. Florile de un galben-mohorit. . 

5.H. tristis L. spec. p. 926; Koch syn. p. 50; Rehb. ic. germ, 

2 fig. 4374; Schlechtd. Lang. deutsch. 15 fig. 1441.— sau 3. Aprilie 

Maiu. La locuri deschise aprice, pe lângă drumuri, pe la mirişti vechi 

nelucrate. În Ialomiţa pe la Lehliu, Sloboziea; Tecuci, Furceni; Vaslui: 

laşi; în Dobrogea pe la Constanţa, Caranasib, Bairamdede. 

9. SISYMBRIUM /. en. n. 513. 

Ş 1. Velarum DC. Silica spre virf treptat ascuţindu-se, subu- 

lifo: mă. 

4. S. officinale Scop. carn. 2p.26. Rchb. ic. germ. II f. 4401.— 

Brâncuţă, Frun]a-voinicului. — (2) lunie — August. Locuri aprice, in- 

culte, pe la drumuri, căi urbane; comună. Câmpulung (5. supinum 

Grec. enum. 11; exemplar defectuos); Bucureşti, Sinaia (Grec. 1. c), 

şi prin totă Româniea, căci "| am întâlnit de la Cerneţi până la Bo- 

toşiani. 

ş. 2. Irio DC. Silica cilindrică pină la stil. Florile galbene sau 

gălbenii. 
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2. S. Loeselii L. spec. p. 921. Rehb. ic. germ. IL f. 4409. — 
Vulg. Voinicică. — 3 lunie, lulie. Tot aşa de comună şi în locuri tot 

cum precedenta (Grec. enum. 11). 

3. S. Columna Jacq. (l.austr. 1V.t.523 (1776); Rehb.l. e. f. 4407 

et Auct, 5. orientale LL. amaen. IV. p. 322 (1759) sec. Simk. enum. 

trans. Ș3. — 3 lunie, lulie. Câmpuri, drumuri, strade ; mai puţin res- 

pândilă ca cea precedentă (S. Jrio Grec. ]. e. quoad pl. & Cotroceni). 

Bucureşti, Cotroceni; Lehliu; Feteşti; Comana; Galaţi; Tecuci; Mă- 

cin; Caracoium, Gargalic. 

4. S. pannonicum Jacq. collect. |. 70 (1786). Rehb. loc. cit. 

f.4406 et Auct. S. sinapistrum Crantz stirp. |. p. 52 (1769). — 3 lunie, 

Iulie. Locuri inculte în regiunea câmpeană : Verciorova, Severin ; Cra- 

iova ; loneşti, Vultureanca; Bucureşti; Comana; Galaţi; în Dobro- 

gea la (uargalic, Constanţa, 'Tusla. 

5. S. Sophia [. spec. p. 922 Rchb. 1. c. f. 4405. — (2) Maiu, 

lunie. Locuri ruderale, inculte ; torte vulgară prin toată ţara (Grec. 

enum. 11). 

6. S. strictissimum LL. spec. p. 992. hehb. |. e. f. 4414 sub 

Norta. — Y, lunie, lulie. Locuri umede cam umbroase. Bisea-Husili. 

7. S. junceum M.bieb.fl.t. c. p. 2. 114(1508).Rehb. 1. e. 4413 

et Auctor. Brassiea poly morpha W. et Kit. rar. hung. I. t. 90 (1801).— 

(2) lunie, lulie. Locuri aprice şi pe lingă grâne : în Dobrogea calea de 

la Gargalik spre Periclie, puţin sporadic. 

10. ARABIDOPSIS IC. syst. 2. 450 pro Sect. Sisymbrii. 

1. A. Thaliana Schur en. transs.p. 55. Arabis Thaliana L. spec. 

p. 929. Sturm d. fl. h. 11. Coaringia Thaliana Behb. 1. c. f. 4380. — 

(2) Maiu, lunie. Locuri cu ierbă prin ograde de pruni, vii, semănături. 

Conţeşti; Ciocăneşti; Bucureşti, terestrău, Mărcuţa; Paserea; Le- 

hliu; Feteşti. 

1]. ALLIARIA (gas. fam. nat. 415. 

1. A. officinalis Andrz. ap. M, Bieb. fl. t. c. IL. 445 (1819). Fry 

simum Alliavia L. spec. p. 992. Sisymbrium  Alliaria Scop. carn. 26. 

Rehb. loc. cit. fig. 4579. —  Usturde, Aişior, Aişioară, Vindecătoare , 

Frunda-voinicului, lerba-de lângoare, lerba-de-boale. — 3 Aprilie, Maiu, 

Păduri umbrose, locuri umbrose în părți cam umede; plantă co- 
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mună. Câmpulung, Nămăeşti (Grec. enum. 11); Bucureşti; Comana; 

Paserea ; Sloboziea pe la Doiceşti; Buzeu; laşi; Monăstirea Neamţu 

(Chania); Botoşiani. 

12. ERYSIMUM 1. cen. n. Sr4. 

Ş 1. Silica expresiv tetragonă; stigma bilobată. 

|. E. Wittmanni Zaw. enum. galiz. et bukov. p. 194% (1855); 

Schur enum. transs. p. 56; Sag. et Sehn. carp. centr. 2 p. 61. Frysim. 

Baumgavtianum, E. transiloanicum, LE. pumilum Sehur en. transs. p. 56 

et57 (1866). £. Wahlenbergii Simk enum. transs. p. 85 et exsie,! (- non [. 

strictum var Wuhlenbergii Aschers. et Engl. in oest. bot.zeit. ann. 1565 

p. 278)synon. Cheiranthus helveticus Wahlenb. carp. prince. p. 203 (1514) 

- non Jacq.)— Vulg. Mirandre-sălbatice. — Y, lunie, Lulie. Stânei calcare, 

petrişiuri, în regiunea montană alpină, subalpină. Polovraci; valea MO- 

năstirei-Bistriţa; Coziea, Stinişioara (E. odoratum Grec. în Br. prodr. 
p. 197 -non Ehrh.); Negoiu; Dimbovicioara, Pajerea; Valea-lalomiţei 

pe la Pescere ([. cheiranthus Grec. enum. p. 10 - non Pers. Li. odora- 

tum Grec. în Br. |. €.) şi in tot coprinsul Bucecilor de la Sinaia pină 

la Buşteni (Knecht.)!; Piatra-Mare; Ceahlău (Inecht.) ; în Suceava pe 

Răr&u şi Petrile-Doamnei (Br.)! 

Variează în portul său după natura solului şi după altitudine. 

În părţile de jos ale munţilor talieasa este ca de 50 — 70 centimetre 

înălţime, caulii robuşti şi adesea ramificaţi în jnmătatea lor supe- 

rioră; foile lanceolate, expresiv şi distant dentate, racemele incăreate 

cu flori mari galben-aurii odorante. Forme din această categorie se 

pot lua uneori drept E. pannonieum Crantz (E. odoratum Ehrh.). — În 

regiunile alpine devine mai mică prin taliea şi desvoltarea părţilor 

sale, avend ea 15-—30 cent. înălţime; foile forte: ânguste sau linear- 

lanccolate, uşior dentate sau denticulate, racemă adesea simplă şi mai 

mică, însă tot cu flori mari splendide. —Pe virturile alpine este cu to- 

tul scundacă, 5 — i5 cent. (E. Czetaianum Sehur |. €.) astfel cum sunt 

exemplarele ce avem de la Piatra-Mare şi de la Rarcu. 

2. E. pannonicum (rantz stirp. austr. fase. | p. 30 (1769). 

Erysimum odoratum Ehrh. beitr. 7 p. 157 (1792). E. lanceolatum Rehb. 

ie. germ. 2 fig. 4393 B.-non Î. Br. [. odoratum a. denticulatum Koch 

syn. p. 55; Sehlechtd. Lang. deutsch. 15 £. 1461. — 3 lunie, lulie. 

La locuri glaredse, argilo-caleare sau şisturi; în regiunea montană 

interidră şi a dealurilor. Valea 'Pesnei; Câmpulung, Nămăeşti; Tirgu- 

Frumos către Cotnari. 

Grecescu D, Dr. — C. 132%. 7 
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3. E. aureum N. Dicb. (1. (.c. 2 p. 440 (1519); DC. prodr. | 

p. 195; De Less. icon. select. 2. tab. 66, optime(!); Ledeb. îl. ross. 1 

p. 190; Lindem. fl. cherson. 1 p. 40; Bois. fl. orient. Lp. 190. — 3 lu- 

nic, lulic. Pe lingă păduri pe dealuri mari în Moldova. Tirgu-Oenei 

pe Măgura; Piatra la pădurea Balaurului; laşi la Păcurariu; Broşteni 

pe Neagra în Suceava; Dorohoi. 

Exemplarele nostre intru tote sunt exacte cu icona din De 

Lessert cum şi cu exemplarele cu acest nume din (aliţiea australo- 

orientală datorite confratelui B. Blocki din Lemberg. — Caule robust, 

erect, ramos în partea sa superioră, ramurile intinse; foile oblungi 

acuminate, dentate, verdi, cu peri aspri adesea tripartiţi; pedicelele 

erecte cu puţin mai lungi de cât caliciul; lamina petalor lată obovată 

rotundală ; silicele de lungime mediocră, tetragone, acoperite cu peri- 

şiori fini albicioşi, muchiile lor glabrescente, verdi, la maturitate coa- 

dunute pe axă; stilul de lungime egală lăţimei silicei ; stigma. bi- 

lobată. 

4. E. banaticum (rise). olim ; A. de Degen exsic.! e plantă 

banaliea în valle Kazan (loco classico) lecta. FE. crepidifolium var. 

anqustifolium Uriseb. et. Seh. iter hung. n. 57 (1552) sed. E. erepidi- 

folii Rehb. non. quadrat. Fi. helveticum Heuft. enum. ban. p. 19 (1858); 

Borb. magyar. tudom. acad. kâzlem. XV Kătet 1878 p. 175-non DC. 

syst. veget. 1521. [. Rhehieum Simk. bânsăg es hunyad. in magyar. 

tudom. acad. kâzlem. XV p. 522-non DC. 1. e. — d, lunie, lulie. Stânei 

calcare, locuri umbrose uscate. Valea 'Țesnei la (aura-Fetei pe Ine- 

leţu-Mare, dar forte rar. 

5. E. exaltatum Andrz. in Bess. enum. pl. volh. p. 7l et83 

n. 1554 (1829); DC. prodr. 1 p: 197; Ledeb. fl. ross. 1 p. 190. — 

- Maiu, lunie. Locuri aprice, petrişiuri cu ierbă, câmpuri. Vreiorova; 

Bucureşti ; Feteşti; Vaslui; Dorohoiu. 

Tulpina verenantă, adesea multicaulă ; caulii cam de 56 —30 

cent. înălţime, ramoşi ; foile ânguste linear-lanceolate forte lungi, cele 

vadicale cuneato-oblungi atenuate in lung şi subţire pețiol, distant den- 

tate sau denticulate; cele medii caulinare şi mai lungi, mai lăticele şi 
de un port arcuato-deflex, virful şi baza lor atenuate; caulii şi foile 
de un aspect verde, avend pe desupra peri fusiformi adpresi şi peri 

trifurcaţi; pedunculeleflorale aproximativ de lungimea sepalelor ; lim- 

bul petalelor obovato-cuneat cu marginea uşior curmată (retusă); si- 

licele lungi, dreple, întinse exact tetragonice cu fațele albicios-pubee- 
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cente, stilul puţin mai lung de cât lăţimea silicei, portă o stigmă evi- 

dent bilobată ; floriie galbene, neodorifere. 

6. E. hieracifolium |. [|], succ. ed. 2 p.254:(1755); ejus spec 

p. 923; Rehb. icon. germ. vol. 2 fig.4388. E. strictum Giertn. in flora 

d. wetterau 2 p. 451 (1500); DC. prodr. 1 p. 197; Koch syn. p.55; 

Boiss. fl. orient, 1 p. 196. — 3 lunie, Iulie. Pe stânci şi blocuri de 

stânci cădute, în locuri deschise: Broşteni pe Neagra în Suceava. 

7. E. diffusum lhrh. Deitr. 7 p. 157 (1792); Rehh.ic. germ. 2 

fig. 4394. E. canescens Roth catal. bot. 1 p. 76 (1797); Koch syn.p.56; 

Boiss. fl. orient. 1 p. 193; Schlechtd. Lang. deutsch. 15 fig. 1464. [. 

Andrzeijowslianuim. Bess. enum. volh. p. 27 n. 538 (1522); Ledeb. 11. 

vos. 1p.-.190: ai (]. cherson. 1 p. 42. Cheiranthus alpinus Jacq. 

fl. austr. tab. 75 (1773) sed nomen incongruens. — (3 Iunie, lulic. 

Locuri aprice, edi A pietrişiuri, ziduri vechi, dărimături, câm= 

puri şi la locuri cultivate. Severin; Craiova; Caracăl; Comana ; Bu- 

cureşti Herestrău, băncasa, Chitila; Duda, Băicoi; lunea Teleajenului 

pe la Scăeni; Buzău, Beceni; Sloboziea, Feteşti; Galaţi, Bărboşi; 

Tecuci; Berlad; Vaslui; Constanţa, Caranasib. 

Ş 9. Silica obtus-tetragonă; stigma truncată sau bontă. 

8. E. crepidifolium lchb. gerin. exc. p. 656 (1520); cjus ic. 

germ. 2 fig. 4385 ; Koch syn.p.56; Ledeb. fl. ross. 1 p. 192; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 15 fig. 1463.— 3 Maiu, lunie. La locuri uscate, locuri 

tari, aspre : Câmpulung (trec. enum. p. 10 et in Kanitz pl. roman. 

add. n. 154); Comana; lasi. 

9. E. repandum |. spec. p. 925; Koch syn. p. 55; Rehb.ie. 

germ. 2 fig. 4384; Boiss. fl.orient. 1 p. 189; Sehlechtd. Lang, deutsch. 

15 fig. 1469. E. ramosissimum Crantz stirp. auslr. fase. 1 p. 29. — 

(-) Aprilie, Maiu. Locuri aprice aspre, locuri inculte şi de cultură, 

mirişti vechi. Roşiori-de-Vede; Beceni (Dipiotazis îiminea (rec. enum. 

p. LO-non DC.) ; Galaţi; Măcin; Caranasib, Constanţa. 

3. miniatum. Anual, de talie micutică, ca 5 — 10 cent. înălţime, 

caul simplu subţire cu o mică racemă terminală de flori micutele, gal- 
ben-viteline; silicele excedente chiar de cu timpu înflorirei şi destul 

de torulose. Pe câmpurile aprice de la Constanţa (Br. leg. 1554). 

13. SYRENIA Andi. în Rchb. germ. exc. p. 055. 

1. S. cuspidata Ich). germ. exc. p. 658 (1530); ejus ic. germ. 

2 fig. 4399; Erysimum cuspidetum DC. syst. 2 p. 495 (1521); ejus în 
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prodr. 1 p. 197; Ledeb. fl. ross. 1p. 187. Boiss. fÎ. orient. | p. 199 

Cheiranthus cuspilatus M. Bieb. 11. t. e. 2 p. 120 (1808). Syrenia lati- 

folia Andrz. in Bess. enum. volh. p 27 n. S40 (1822). — 3 Maiu, lunie. 
La locuri tari, uscate, prin miei tuferişe, rărişiuri de pădure. Veâreio- 

rova; Severin pe ruinele Severine; Craiova; Comana; Vaslui; laşi; 

Dobrogea. 

2. S. angustifolia lichb cerm. exc. p. 659 (1530; ejus ic. 

germ. L fig. 4400; Sehlechtd. Lang. deutsch. 15 fig. 1474. Frysimnm 

angustifolium Ehrh. beitr. 7 p. 513 (1792); W. et Kit. rar. hung. 1 

tab. 98; DC. prodr. 1 p. 196. — Syrenia Ehrhartiana Andrz. in Bess. 

enum. volh. p. 10% (1822). Cheiranthus canus Pill. et Mitterp. iter 

p. 146 tab. 15 (1753). —(0 sau 3. lunie, lulie. Câmpuri la locuri a- 

price, pelângă grâne, pe lângă drumuri. În Dobrogea: pe la Constanţa, 

Mamaia ; Gargalic, Periclie ; Copadin, Bairamdede. 

14. CONRINGIA ink en. h. berol. 2 p. 172. 

4. C. orientalis Andi7. ap. DC. syst.2p.508 (1821); Rehb. ic. 

germ. 9 f. 4382; Bois. fl. or. | p. 210. Brassica orientalis L. spec. 

p. 951. Erysimum. orientale BR. Br. hort. kew. 2 p. 117; Koch syn. 

p. 58. E. perfoliatum Crantz stirp. auster. p. 27; DU. prodr. 1 p. 199. — 

2 Maiu, lunie. Tuferişe, margini de pădure pe dealuri muntose. Dealu- 

Stirminei. 

2. C. austriaca (. A. Mey. ind. cauc. p. 191 (1831); Rehb. 

icon. germ. vol. 2 fig. 4381; Boiss. fl. orient. 1 p. 210. Brassica aus- 

lriaca Jaeq. Îl. austr. p. 45 tab. 253 (1776). Erysimum austriacum 

Baumg. enum. transs. 2 p. 262 (1816); DC. prodr. 1 p. 200; Koch 

syn. p. 58; Ledeb. fl. ross. l p. 193. — (-) Maiu, lunie. Tuterişuri pe 

costele petrâse ale munţilor şi pe la poale. Vârciorova către gura Slă- 

tinicului (A. Degen)! 

Seriea 3. Latisepte siliculose pleurorize (embrionul acumbent). 

15. KERNERA V/eaih. în Ust. n. ann. 8 p. 42. 

4. K. saxatilis lchb. in mâsl. handb. 2 p. 1142 et germ. exc. 

p. 669; ic. germ. 2 f. 436%; Koch syn. p. 72; Myagrum sazatilis L. 

spec. p. 394. Cochlearia sazatilis Lam. eneyel. 2 p. 165; Sehlechthendal 

Lang. deutsch. 14 fig. 1416. Kerne: a myagroides Medik. in Ust. n. ann. 8 

p, 42. — I, Tunie pină în August. Stânci alpine şi subalpine prin văi 

umbrose umede. Dâmbovicioara; Negoiu; Buceci în valea Caraima- 

nului (Knecht.) şi pe Costila. 
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16. COCHLEARIA /. gen. n. 5. 

1. C. Armoracia |. spec. p. 904; Rchb.ic. germ. 2 fig. 1262; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 14 fig. 14183. — C. rusticana Lam. îl. tr. 2 

p.471 (1778). Armoracia vusticana  tlora d. wetter. 2 p. 426 (1500); 

Koch. syn. p. 71. — Vulg. Chrean; Hirean. — Y, lunie, Iulie. Plantă 

de cultură pentru usul alimentar, se găseşte şi spontanee pe lingă dru- 

muri şi păragini: între Dolhasca şi Lespede în Suceava, frecuentă. 

8. macrocarpa. C. macrocarpa W. et Kit. rar. hung. 2 tab. 154 

(1804). 'Tot de cultură, a rar spontanee în mod accidental. 

17. LUNARIA /. gen. n. 509 

1. L. rediviva |. spec. p. OIL; Sturm deutsch. h. 45; Koch 

syn. p. 66; Rehb. icon. germ. 2 fig. 4290; Sehlecht. Lang. deutsch. 

14 fig. 1393. — Vulg. Lopăţea. — 4. Maiu, lunie. Locuri umede, 

umbrose în văi subalpine. Buceci (Grec.enum. p. 11); cheile Barnarulni. 

2. L. annua [. spec. p. 911; Lam. dict. encyel. 3p.616. L. 

Dbiennis Monch meth. p. 126 (1794); Sturm deutsch. h. 45; Koch 

syn. p. 66; Rehb. icon. germ. 2 fig. 42839; Schlecht. Lang. deutsch. 

vol. 14 fig. 1394. — 3 Aprilie, Maiu. Păduri în părţile muntose. 

Verciorova (A. Degen); Stirmina; în Dobrogea pe la Mânăstirea Cocoşi, 

Niculiţel. 

18. VESICARIA /a. i. tab. 330. 

1. V. graeca heut in catal. hort. genev. 1858; Boiss. fl. orient. 

1 p. 269. Alyssum utriculatum fl. gre tab. 607-non LL. Vesicariu 

utriculata Heuff. enum. ban. p. 20. — d, Aprilie, Maiu.Stânci calcare 

abrupte în valea Oltului pe la Şipote şi Cirlige (Knecht. ) 

19. ALYSSUM 1. gen. n. 505 

Ş 1. Siliculele înflate sau uşior comprimate, faţele convexe, 

loculele cu câte 2—6 seminţe; filamentele staminelor neapendiculate 

nici dentate. 
1. A. edentulum W.etKit. rar. hung. | tab. 92 (1802); Rehb. 

icon. germ. 2 fig. 4281 et 4981 b; DC. prodr. 1 p. 165; Sturm deutsch. 

h. 48; Heuff. enum. ban. p. 21: Boiss. fl. orient. | p. 266. — Q sau €, 

Maiu, lunie. Pe laturile petrâse ale munţilor, prin tuferişe sau rărişiuuri. 

Vârciorova pe la Iloviţa şi Bahna; valea "Țesnei în faţa Cernei; Tismana 

desupra monăstirei. 

3. strictum Rochel ap. Borb. ă hazai arabis es egyeb, cruciler,. 
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kâr. in kâzlem. XV (1878) p. 177: siliculele aproximativ globose.— 

Severin către Bresniţa. 

2. A. saxatile |. spec. p. 950 ap. Sturm deutsch. h. 66; Koch 

syn. p. 63, Rchb. icon. germ. vol. 2 fig. 4280; Sehlecht. Lang. deutsch. 

vol. 14 fig. 1352. — d. Maiu, lunie. Prin locuri petrâse, stânci, deluri 

muntose. Valea Jiului pe la Lainici; în cheile Barnarului; laşi pe 

dealul Miroslava; Dobrogea pe munţii de la Măcin şi Greci. 

3. A. subsinuatum borb. arab. es egyeb. crucifer. koril in k&zI. 

XV (1878) p. 178 pro var. A. saxatili Linneei. A sazatile Heuft. en. 

ban. p.21; A. de Degen exsic! A. orientale Janka im linnea ann. 1860 

p. 557; Br. prodr. p. l35-non Ard. — 4, Maiu, lunie. Locuri petrose 

pe laturile şi la poalele munţilor. Verciorova, frecuent. 

Aspectul său argintiu-canescent şi cu perii laxi, foile inferiore 

radicale spatuleforme expresiv sinuate sau cam pinatifide, cele medii 

dentate, denticulate sau întregi, racemele fructifere laxe îl asemueşte 

cu A. orientale Ard. însă diferă de acesta prin siliculele sale obovate 

şi la virf retuse, iar nu curat orbiculare sau uşior dilatate transver- 

saliceşte. Diferă asemenea şi de A. sazatile |. (ap. auct. cit.) la care 

foile inferiore radicale sunt spatulaie întregi sau uşior sinuate şi sili- 

culele obovate, însă la virf rotundate. După cercetările amicului A. de 

Degen, planta nâstră ar fi cu adevărat A. sazatile L. spec. 908 şi 

întocma cu cea din Creta despre care vorbeşte Linneu. 

ş 2. Siliculele comprimate, plane sau puţin convexe, loculele a 

a câte 1 semință; filamentele staminelor celor lungi pînă pe la ju- 

m&tate aripat-dilatate, ale celor scurte c'un apendice dilatat. 

4. A. argenteum Vilm. summ. plant. 4 p. 430 (1790); Sturm 

deutsch. h. 483; Koch syn. p. 64%; Rehb. icon. gerin. 2 fig. 4277; Boiss. 

fl. orient. 1 p. 270; Schlecht. Lang. deutsch. vol. 14 fig. 1384. A. 

murale W. et Kit. rar. hung. | tab. 6 (1799); M. Bieb. fl. t.e.2p. 

103; Rchb. 1. e. fig. 4978.— 4, Maiu, lunie. Locuri petrose în regiunea 

montană. Verciorova; Olăneşti; valea Oitului de la Coziea în sus; 

Buzău ; Odobeşti pe Măgura şi la Munteni; Dobrogea pe la Măcin, 

Cocoşi, Alibeichioi pe Consulu. 

$ 3. Siliculele plane sau uşior convexe, a câte 2 seminţe; fila- 

mentele staminelor celor mici penă pe la jumetatea lor inferioră sunt 

aripat-dilatate bidentate, iar ale celor lungi sunt aptere edentule sau 

puţin apendiculate, 
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5. A. repens Paumg. enum. transs. 2 p. 237 (1816); Heull. 

enum. ban. p. 22; Boiss. fl. orient. | p. 275. A. Rochelii Andrz. în 

Rehb. icon. germ. 2? fig. 4975 (1837); Neilr. diagn p. 15. — d. lunie, 

lalie. Stânci pe piscurile alpine ale munţilor înalţi. Negoiu; Papuşea; 

Buceti (Br. Knecht.)!; Ceahlău (Knecht.). 

6. A. Stribrnyi Velen. fl. bule. suppl. p. 610 (1591) ex des- 

criptione; Stribrny exsic. in G. Baenitz herb. europ. ann. 1394! — 

, Maiu, lunic. Stânci, prin tuferişe şi la locuri cam deschise. Ver- 

ciorova în valea Bahnei aprope de Iloviţa (Grec. leg. în anno 155% et 

ab inilio sub nomen 47y/s. montanum Iatifolium notatum.) — Raritate. 

7. A. pulvinare Velen. fl. bulg. p. 29 (1891); Stribrny exsic. 

in Baenitz herbar. europ. ann. 1894! — Y. Maiu, lunie. Pe stâncile «le 

conglomerate între Schela-Cladovei şi Gura-Văei. 

De şi planta nostră diferă întru câtva de cea din Bulgariea prin 

indumentul stu mai împislit şi de aspect cu mult mai lepidoto-argintiu 

precum şi prin siliculele sale nu tocma pe atit de largi, totu-şi, dupe 

îndemnul amicului A. de Degen, ne am oprit de a o considera ca o 

specie distinctă, considerând polimorfismul ce există în grupa ce ține 

de A. montanum L.. şi am reunit'o cu specia bulgarică. 

8. A. commutatum Ilceuft. enum. ban. p. 22 (1558) pro var. 

A. montani 2; Simk. bânsăg. s. hunyad. utaz. in kâzlem. XV kotet. 

1878 p. 525. A. rostratum Rehb. icon. germ. vol. 2 fig. 4272 (15385) 

et Auct. hung. et transs. plur.-non Stev. A. Pranssiloanicum Schur 

enum. transs. p. 63 (1566); Simk. enum. transs. p. 90 et exsic.! 

Velen fl. bulg. p. 39. — 3 Maiu, lunie. Locuri aprice inculte, locuri 

petrose, argilo-glareose, drumuri. Verciorova, Severin; Craiova ; laşi ; 

in Dobrogea pe la Măcin, Isaccea, Nicoliţel, Cocoşi, Alibeichioi. 

Obs. A. avenarium Gmel fl. baden. 3 p. 37 (18085)- non Lois. nol. 

p. 96 (1810), şi care este acelaşi cu A. montanum e. angustifolium Heult. 

]. e. se pote considera aprope identic cu planta nostră, dar care sar 

deosebi numa prin foile sale mai prelungi. 

9. A. rostratum Slcv. in mem. acad. de Șt. Petersb. 3 p. 2% 

tab. 15 fig. 1 (1810); Ledeb. fl. ross. 1 p. 139; Lindem. fl. cherson | 

p. 48. A. Wierzbichii Heuft, in Flora ann. 1535 p. 942; enum ban. 

p. 22; Rehb. icon. germ. 2 fig. 4272 b; Neilr. diag. p. 13. — (O Maiu 

lunie. Locuri aprice inculte, mărăcinişiuri, petrişiuri pe lingă căi. 

Turnu-Măgurele, Segarcea; Băneasa din Vlaşea, Comana (Grec. in 

Br. prodr. p. 135); Galaţi, Bărboşi; Măcin, 
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10. A. minimum Willd. spec. pl. 3 p. 404% (1800); Koch syn. 

p. 65; Rehb. icon. germ. 2 fig. 4268, typicum, genuinum; Boiss. fl. 

orient. 1 p. 231; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 14 fig. 1359 genui- 

num. — (-) Maiu, lunie. Locuri aprice inculte, câmpuri, pe lingă dru- 

muri, ogore, păragini; specie torte comună. Craiova; Bucureşti, Chi- 

tila, Ciocăneşti; Comana, Băneasa ; Lehliu, Feteşti ; Brăila ; laşi; Do- 

brogea. 

f. ramosissimum Urun. enum. borysthen. p. 114 (1869); Lindem. 

fl. cherson. î p. 49. Tulpina radicală multicaulă, caulii forte nume- 

roşi, adesea ramificaţi, totul formând stuf orbicular; caulii externi 

prostraţi apoi adscendenţi erecţi, cei interiori adscendenţi, ei şi ra- 

murile lor terminuţi în racemă adesea forte lungă. — Terâm argilo- 

humifer, locuri fertile pe tingă drumuri şi ogore. Bucureşti (A. cam- 

pestre Grec. enum. p. Ll quoad specimen. ab Cotroceni), Chitila, He- 

restrău ; Feteşti; Fălciu. 

41. A. minutum Schlecht. in herb. Willd. ex Stev. in DC. syst. 2 

p. 316 (1821); DC. prodr. 1 p. 163; Ledeb. fl. ross. 1 p. 140; Velen. 

fl. bulg. p. 41. — (-) Aprilie, Maiu, lunie. Locuri aprice, tărâmuri 

argilo-glareose, pe lingă căi, ogore. În Dobrogea pe cstele de la Mur- 

fatlar spre Eskibilbil; Măcin spre Greci. | 

În multă afinitate cu cel precedent, are asemănare prin silicu- 

lele sale glabre şi întru câtva prin portul seu, diferă în mod evident 

prin sepalele sale care persist âncă după fructificaţie pe silicule, totuşi, 

însă, nu mult şi se scutur; apoi, prin racema florilor scurtă şi în- 

desată, oarcum capituliformă şi prin siliculele sale ceva maitumefiate. 

12. A. hirsutum M. Bieb. fl. t. c.2 p. 106 (1808); Rehb. icon. 

germ. 2 fig. 4271; Boiss.fl. orient. Lp. 284.— (0 Maiu, lunie. La ge- 

suri, locuri aprice inculte. În Dobrogea pe la Constanţa, Gargalic, 

Periclie. 

Are multă asemenare cu A. calycinum L., însă, este mai păros, 

perii stelaţi mai areolaţi, foile mai lăticele, siliculele acoperite cu 
peri stelaţi in amestec şi cu peri simpli ce resar din puncte tubereuli- 

forme, pedicelele siliculelor stau explanate, sepalele de timpuriu ca- 

duce, plus caracterele grupei. 

Ş 5. Siliculele convexe, au loculele a câte 2 seminţe; filamen- 

tele staminelor către virf sunt subulate, la bază nearipate, nedenticu- 

late, neapendiculate. 

13. A. calycinum |. spec. p. 905; Sturm deutsch. Îl. h. 45; 
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Koch syn. p. 65; Hehb. icon. germ. 2 fig. 4269; Boiss. fl. orient. 1 

p. 285; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 14. fig. 1587. A. campestre M. 
Bieb. fl. taur. cauc. 2 p. 105 (1808). Adyseton calyeinum Scop. fl. 

carn. 2 p. 13. — (0) Maiu, lunie. La locuri cultivate, câmpuri, livedi, 

drumuri, holde, păragini ; specie forte comună. Severin; Craiova; 

Rim nic ; Piteşti; Ionești, Vultureanca, Găeşti; Băneasa, Comana; Bu- 

cureşti, Chitila, Ciocăneşti; Ploeşti; Brăila, Galaţi; Birlad; laşi; Do- 

brogea. 

Deosebit de caracterele grupei sale, este de notat şi persistenţa 

sepalelor pe silicule mult timp după tructificare, siliculele nu sunt gla- 

bre, ci presărate cu micutei peri stelaţi adpresi, petalele albescente. 

Prin portul seu presenteză variaţiuni, din care : 
a. subincanum. "Tulpina uni-multicaulă, caulii adscendenţi nera- 

mificaţi, foile lineare ânguste, iudumentul argenteo-canescent ; 

3. depressum. 'Tulpina multicaulă, caulii la bază culcaţi apoi ad- 

scendenţi erecţi simpli sau ramoşi; siliculele măricele, sepalele în 

mare parte caduce ; 
'. foliosum. 'Talpina multicaulă, caulii culeaţi la bază apoi ad- 

scendent-erecţi, simpli sau ramoşi, foile comparativ cu ale celor prece- 

dente mai mari şi mai lăticele, dense şi cu aspectu verde, însă acope- 

rite tot cu peri stelaţi; sepalele în mare parte şi mult timp persistente. 

$ 5. Siliculele forte plane, loculele lor a câte 4 —6 s&minţe; fi- 

lamentele staminelor dentate. Plante anuale. Gen Meniocus DC. 

14. A. linifolium Stcph. In Willd. spec. pl. 5 p. 467 (1800); 

Boiss. fl. orient. 1 p. 286. Meniocuslinifolius DC. syst. 2p. 325(1821); 

Ledeb. fl. ross. 1 p. 134%. — 0) Aprilie, Maiu. Locuri aprice, loess 

danubian ; pe malurile Borcei la Feteşti partea despre staţiea ferată; 

copios. 

20. BERTEROA DC. prod. 1p. 155. 

1. B. incana DC. syst. 2 p. 291 (1821); Rehb. ic. germ. 2 fig. 

4284; Boiss. fl. orient. | p. 290. Alyssum incanum L. spec. p. 519. 

Farsetia incana B. Br. hort. kew. 4 p. 97 (1812); koch syn. p. 65. — 

Vulg. Albiță, Ciucuşioară. — (0) lunie, Iulie, August. Locuri sterile şi 

la locuri fertile în totă regiunea câmpenă, alpestră şi subalpină infe- 

rioră. Verciorova, Severin ; Craiova; Rimnic; Stolnici; Argeşi, Piteşti; 

Alexandria; Comana; Bucureşti, Herăstrău, Chitila (Al/ssum inca- 

num Grec. enum. p. 11); Ciocăneşti, Perişi; Ploeşti; Galaţi; Tecuci; 

lași; Fălticeni; Dobrogea. 
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î. viridis. B. vividis 'Tausch ap. Rehb. germ. exc. p. 672, cu as- 

pectu verde sau prea puţin canescent; creşte prin locurile cam um- 

brose şi tomna, 

21. DRABA 1. gen. n. 600. 

$ 1. Tulpina perenică robustă multicipită, multicaulă; foile ro- 

sulate, cele de la păment emarcide, cele de supra acestora rigide pe- 

clinat-ciliate, avend pe desubt o nervură mediană proeminentă; scapi 

fără foi; florile galbene. 

1. D. aizoon Wahlenb. fl.carpat. p. 193(1514); Rehb. ic. germ. 2 

fig. 4255; DC. prodr. 1 p. 166. D. lasiocarpa Rochel. rar. banat. p. 4. 

(1825) solum nomen. Sturm deutsch. h. 60. D. aizoides Kotschy zool. 

bot. gesel. vol. 3 p. 65 etp. 132 (1853)-non L. (Conf. Koch syn. 

p. 67 et Sturm deutsch. h. 20 et h. 60 tab. 2,3, 4 et 5).— 4. Maiu, 

lunie. Stânci în regiunea montană. Valea Bahnei pe la Iloviţa şi spre 

Bahna ; valea Țesnei la Gaura-Fetei (A. Degen); Negoiu; Pajerea pe 

Giuvalu ; Buceci la Strunga pe Bătrinele. 

2. D. compacta Scholt analect. bot. p. 50 (1850); Stur mo- 

nogr. gen. draba tub. 1 (1). D. ciliaris Baumg. enum. transs. 2 p. 230 

(1516)-non Maly nec Scop. (1772). D. Baumgarteni Schur en. transs. 

p. 65 (1866) ex p. — d, Maiu, lunie. Stânci in regiunea alpină a mun- 

ților mari. Buceci pe Caraimanu şi Omu (Knecht.); pe Furnica şi Virful- 

cu-Doru; Piatra-Mare. 

3. D. Haynaldi Stur monogr. gen. draba p. 21 tab. 2 (1561). 

D. ciliaris Baumg. |. e. ex p. D. Baumgarteni f. stenophylla Schur enurm. 

transs. p. 65 (1866) ex descriptione et loco natale. — 4. Iunie, lulie. 

Stânci pe piscurile alpine. Buceci (Knecht.) 

$ 2. "Tulpina perenică stufosă; caulii la bază cu foi rosulate, de 

alungul lor cu foi sparse alterne, foile moi cu peri rari simpli, bi sau 

trifureaţi; florile albe. 
4. D. Kotschyi Stur ast. bot. zeit ann. 1859 p. 35 tab. 1; ejus 

monogr. gen. draba p. 24; Schurenum. transs. p. 6%. D. transsilvanica 

Schur olim. — d. lunie, lulie. Stânci, fisuri de stânci abrupte în re- 

giunea alpină. Buceci pe Caraimanu, pe Jipi-Mari (Knecht.); la Omu 

(Br.) şi la Strunga (!); Ceahlău (Knecht.) 

a. flexuosa Stur |. c. tig. z; 

$. robusta Stur |. c. fig. £. 
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5. D. carinthiaca Iloppe in Flora ann. 1525 vol 2 p. 437; 

Sturm deutsch. h. 65 tab. 7 specimina minor; Rchb. ic. germ. 2 fig. 

4946. D. Johanis Host îl. austr. 2 p. 240 (1531) et Auct. Koch syn. 

p. 68. D. nivalis DC. syst. veg. 2 p. 344 (1821); prodr. 1 p. 169-non 

Liljebl. D. Hoppeana Hudolphi ap. Hehb. germ. exc. p. 666 (1533); 

Starm deutsch, h. 65 tab. 4. — D. Johanis £. glabrata Koch 1. e. p. 69 

etiam specimina nostra. — d, lunie, Iulie. Stânci în regiunea mon- 

lană. Scărişioara (Scăriţa) în Medredinţi; Negoiu; Dimbovicioara; 

Buceci; Sinaia pe Plaiul-Cumpătu (Knecht.) ; Ceahlău (Knecht.), 

Ş 3. Tulpina anuală simplă, unicaulă sau multicaulă, 

* Caule unic, subţire, la bază cu foi rozulate şi de alungul cu 
foi alterne sparse. 

6. D. nemoralis [Ehrh. beitr. 7p.152 (1792); Rehb.ic. germ. 2 

fig. 4326; DC. prodr. 171; Boiss. îi. orient. 1 p. 302 var. z; Sehlecht. 

Lang. deutsch. 14 f. 1408, a. —(2) lunie, lulie. La locuri uscate argi- 

loso-petrose: Câmpina (Knecht.). 

7. D. lutea Gilibl. (]. lithuan. 4 p. 46 (1752); DC. prodr. 1 p. 171 

var. f. Draba nemorosa d. glabra Sehur enum. transs. p. 66 (1866). 

D. nemovosa var. leiocarpa Janka kozlem. tom. XII p. 15%. D. contorta 

Auct. transs. quoad plant. dacicam-non Ehrh. (1792). — (9) Maiu, 

lunie. Locuri cam năsipose dar cu icrbă mănunţică. Buşteni; Podu- 
Turcului prin lunca Zeletinului. 

** Cauli mai mulţi, subţirei, scapiformi, avend numa la bază foi 

rosulate. 

8. D. verna |. spec. 596; Sturm deutsch. h. 4; Koch syn, p. 70; 

Rehb. ic. germ. 2 fig. 4524; Sehlechtd. Lang. deutsch. 14 fig. 1411. 

Erophila vulgaris DC. prodr. 1 p. 172. — (-) Aprilie. Prin ogore vechi, 

porumbişti, mirişti nelucrate, locuri năsipose, drumuri, căi. Câmpulung, 

Conţeşti; Piteşti; Câmpina (Grec. enum. p. 11); Ciocăneşti, Chitila, 

Bucureşti; Comana; Pasărea, Lehliu; Botoşiani. 

9. D. przecox Stev. in mem. soc. natur. mosc. 3 p. 269(1512); 

Rehb. icon. germ. 2 fig. 4933. D. spathulata Lang. ap. Hoppe in Sturm. 

deutsch. h. 65 tab. 1. Draba verna f. subrotunda koch syn. ed. 3 p. 57. 

Erophila pracox DC. prodr. | p.172(1824); Boiss. fl. orient. 1 p. 505. — 

(2) Aprilie. Locuri năsipose, petrişi menunt şi cu ierbă. Vereiorova ; 

Craiova prin luncă şi pe coste spre Breasta; Podu-Turcului spre pă- 

durea bodeasa. 
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22. PELTARIA /. gen. n. 906. 

1. P. altiacea [. spec. p. 910; Sturm deutsch. h. 483; Koch syn. 

p. 66; Rehb. icon. germ. 2 fig. 4931; Boiss. fl. orient. 1 p. 307; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 14 fig. 1396. — 4, Maiu, lunie. Păduri, ră- 

rişiuri, pe costele munţilor petroşi. Verciorova, valea Bahnei pe la 
Iloviţa şi mai sus ; valea "'Țesnei la Gaura-Fetei. 

Seria 4-a. Latisepte siliculose notorize (embrionul incumbent). 

23. CAMELINA Crant;. stirp. austr. 1 p. 18. 

1. C. microcarpa Andrz. ap. DC. syst. veg. 2 p. 517 (1821); 

De Less. icon. select. 2 tab. 69; Rchb. ic. germ. 2 fig. 4993 ; Ledeb. fl. 

ross. | p. 196. C. silvestris Wallr. seched.p. 347 (1822); Boiss. fl. orient. 1 

p. BLI. C. sativa a. pilosa DC. prodr. 1 p. 201; Koch syn. p. 72; Rehb. 

ic. germ. 2 fig. 4292 si plantă foliis integris pilosis et statu silvestris. — 

Vulg. Gălbenuşe. Gălbenuşiul- Inului. Oul-Inului. Lubiţă. — (O lunie, 

lulie. Câmpuri pe la locuri fertile. Ciocăneşti; Buftea, Perişi; Ploeşti; 

Chitila, Bucureşti; Comana, Băneasa; Fetești; Brăila; Măcin; Con- 

stanţa. 

2. C. macrocarpa Wierzb. in Heuff. enum. banat. p.24 (1858); 

Rehb. icon. germ. vol. 2 fig. 4294 b. — (-) Maiu, lunie. Pe iîngă drum. 

Vereiorova. 

Are siliculele piriforme ca şi cea precedentă, însă cu puţin mai 

măricele şi mai îmflate, venulele lor mai pronunţate; foile caulinare 

ovato-lanceolate, în câtva mai dilatate şi forte întregi, baza sagitată. 

24, NESLIA DDesy. jour. bot. 3 p. 162. 

1. N. paniculata Desv. journ. bot. 3 p. 162 (1514); Koch syn. 

p. 82; Rehb. ic. germ. vol. 2 fig. 4291; Boiss. îl. orient. lp.371; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 15 fig. 1491. Myagrum paniculatum Li. spec: 

p. S94. — (-) Maiu, lunie. Sol fertil, pe lingă drumuri, prin porum- 

bişti şi pirloge de arături. Simian, Hinova; Monăstirea Neamţu (Chan.) 

Secţ. II. Angustisepte: valvele comprimate şi astfel late, ambele 

constituind un plan de la stinga la drepta, septul forte ângust şi în 

sens perpendicular acestui plan. 

Seria |. Angustisepte pleurorize. 

25. THLASPI 1. gen. n. 502, 

1. Th. arvense L. spec. pl. 901; Koch syn. p. 73; Rehb. ic. 



CRUCIFERAE -I) 9 

germ. 2 fig. 4151; Boiss. [l. orient. 1 p. 325; Schlechtd. Lang. deutsch. 

15 fig. 1419. — Vulg. Duruiana-vermelui. — (-) Maiu pină în August. 

Câmpuri la locuri fertile ; torte vulgară în homâniea. Severin ; Tirgujiul; 

'raiova; Chitila, Bucureşti ; Comana; Lehliu; Ploeşti; Câmpina, Pre- 

deal; Focşiani; Monăstirea Neamţu (Chan. exic.) 

2. Th. alliaceum |. spec. p. 901; Sturm deutsch. h. 65; Koch 

syn. p. 73; Rchb. ic. germ. 2 fig. 4182 litt. DEF G. — (0) Maiu, lunie. 

Prin locuri de cultură, porumbişti vechi, drumuri. Şimian, Hinova. 

3. Th. perfoliatum |. spec. p. 902; Sturm deutsch heft 65; koch 

syn.p.73; Rehb. ic. germ. vol.2 fig. 4133 litt. HI K L; Boiss. fl. orient. 

l p. 325; Schlechtd. Lang. deutsch. 15 fig. 1421. — () Aprilie, Maiu. 

Locuri fertile şi de cultură, porumbişti şi holde, drumuri. Caracăl; 

Craiova; Conţeşti; Piteşti ; Bucureşti; Comana ; Lehliu, Feteşti; Brăila, 

Galaţi ; Neamţu; Dobrogea. 

4. T. affine Scholt in Kotschy exic. 1550 solum nomen; Boiss. 

(|. orient. | p. 327; Borb. kăzI. XV kăt. 18785 arab. €s egicb crucifer. 

p. 205. Th. Kovăesii Heuft. in Flora ann. 1555 p. 62%; enum. banat. 

p. 25. Th. longiracemosus Schur est. bot. zeit. 1555 p. 22. 1h. cochlea- 
viforme Janka in Linntea vol. 30 ann. 1859p.557-non DU. syst. veg. 2 

p. 381 (1821) nec. De Lessert icon. selec. vol. 2 tab. 52! — d, Maiu, 

lunie. Livedi, pajişti în regiunea montană subalpină. Predeal (77. 

Janke Br. contrib. 185859 p. b-non A. Kern.); Buceci; Ghiţu; Dim- 

bovicioara. 

5. Th. dacicum llcuft. enum. banat. p. 25 (18585); Borb. |. e. 

p. 207. Th. alpestre Baumg. enum. transs. 2 p. 249 (1516); Schur 

enum. transs. p. 68; Fuss transs. exc. p. 72; Br. prodr. p. 140-non 

L. — Y, Maiu, lunie. Pe stânci şi la locuri cu icrbă in regiunea al- 

pină. Godeanu pe Scărişoara; Buceei la Schitul Ialomiţei ; Buşteni pe 

Costila; valea Roşnovei (Br. miss.) şi asupra Schitului Predeal, 

pe aci mai rară. 

26. IBERIS 1. gen. n. 514 

4. 1. saxatilis [. spec. p. 905; Koch syn. p. 75; Rehb. ic. 

germ. 2 fig. 4200; Boiss. fl. orient. | p. 333. 1. vermiculata M. Bieb. 

fl. t. e. 2 p.101 (1808). — 4. Maiu, lunie. Stânei, crăpături stâncose. 

în Dobrogea lingă Greci pe muntele 'Țuţuiătu. 
e /. sempertlorens L. — 1. pinnata L. —. amara |. prin grădini ; 

cam popularizate. 
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27. BISCUTELLA 1. gen. n. 05. 

1. B. izevigata |. mant. p.225 (1771); Koch syn. p. 76; Rehb. 

ie. germ. 2 fig. 4905 litt. D. E.; Sehlechtd. Lang. deutsch. 15 fig. 1456. 

B. alpestris W. et Kit. rar. hung. 3 t. 253 (1812). — Vulg. Ochelariţă, 

Chelărea, Chelărel. — d, lulie, August. In EREI alpină şi subalpină. 

Valea Cernei la Clogani (Saba Ştef. leg.); valea TŢesnei; Lainici ; valea 

Oltului pe Foarfeca; Dimbovicioara ; ia eter şi pe Ceahlău 

(Knecht.). Variază: 

a. glabra Gaud. fl. helv. 1 p. 255 (1828); Kochsyn.p. 76. B. lu- 

cida DC. syst. veg. 2 p. 414 (1521). Caulii şi foile glabre, siliculele 

iarăşi glabre netede; 
Ie) £. ambigua DC. dissert. tab. 9. B. levigata Rehb. |. e. Caulii şi foile 

gros dentate asprite cu peri setuloşi, siliculele cu totul glabre netede. 

Seriea 2. Angustisepte notorize. 

28. HUTCHINSIA Ah. Br. hort. kew. 4 p. 82 

1. H. alpina. Pr.hort. kew.ed. 2vol. 4 p.92 (1812); Koch syn. 

p. 78; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 15 fig. 1482. Lepidium alpinum 

L. spec. p. 892; Sturm deutsch. fl. hef. 20. Noceea alpina Rehb. icon. 

germ. 2 fig. 4992. — d, Iulie, August. Piscuri alpine. La Păpuşea; 

pe Buceei la Omu şi Caraimanu (Knecht.)! pe la Schitul-Ialoiniţei. 

2. H. brevicaulis Iloppe ap. Sturm deutsch. fl. hef. 65 (1854); 

Koch syn. p. 78; Sehlecht. iang. leul fl. vol. 15 fig. 1483. Noccea 

brevicaulis Behb. germ. excurs. 3 p. 663 (1552) et icon. germ. loc. 

cit. — Y, Lunie, lulic. Piscuri alpine pe Negoiu la 2530 m. 

29. CAPSELLA Ven:. tab. 3p. 110. 

1. C. bursa-pastoris Monch meth. p. 271 (1794); Sturm 

deutsch. h. 66; Koch syn. p. 79; Rehhie. germ. 2 fig. 4229; Boiss. 

fl. orient. 1 p.240; Schlechtd. Lang. deutsch. 15 f. 1455. Tilaspi bursa 

pastoris L. spec. p. 903. — Vulg. Paştele-cailor, 1 ăsculiţă. — (O Apri- 

lie— August. Prin locurile fertile; plantă for E comună în totă ţera 

(Grec. enum. p. 12. Variază: 
a. genuina. Florile având patru petale, foile sinuato-dentate sau 

pinatifide ; 

3. integrifolia. Florile având patru petale, foile radicale şi cauli- 

nare întregi ; 
'. apetala. Foile fără petale normale, petalele filnd transformate 

în stamine constituind un androceu decandru ; foile varii. 
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30. A THIONEMA A. Br. în Ai. Port. kew. 4 p. 60 

1. JE. saxatile h. br. |. c. p. 50 (1512); Koch syn.ed. 5p. 64%; 

DC. prodr. 1 p. 209; Rehb. icon. germ. 2 fig. 4227; Schlecht. Lang. 

deutsch. 15 fig. 14835. Tilaspi saxatile L. spec. p. 901. — d. lunie, lulie, 

Locuri petrose, stânci abrupte. — Valea "Țesnei la Gaura-Fetei. 

31. LIPIDIUM /. seu. n. Su. 

1. L. Draba |. spec. pl. ed. Lp. 6% (1755); Slurm deutsch. 

h. 68; Koch syn. p. 77; Boiss. fl. orient. l p. 256; Sehlechtd. Lang. 

deutsch. 15 f. 1474. Cardaria Draba Desv. journ. bot. 5 p. 162 (1514); 

Rehb. ic. germ. 2 p. 4211. — Vulg. Urda-vacei. — d. Maiu, lunie. 

Prin locuri fertile, drumuri, căi urbane şi rurale; specie forte comună 

în ţâră (Grec. enum. p. 12). Severin; Craiova; Câmpulung; Bucureşti; 

Ploeşti ; Galaţi; Berlad; laşi; Fălticeni; Dobrogea. 

2. L. campestre h. br. hort. kew. 4 p. $5 (1512); Koch 

syn. p. 77; Rehb. ic. germ. vol. 2 f. 4914; Boiss. fl. orient. | p. 355; 

Schlechtd. Lang. deutseh. 15 f. 1476, T/laspi campesire L. spec. 

p.902. — Vulg. Chreniţă, Urda-vacei. — -3 Maiu, lunie. Câmpuri, 

drumuri, căi urbane şi rurale, garduri, grădini; forte vulgară prin ţeră 

(Grec. enum. p. 12). Severin; Craiova; Câmpulung; Bucureşti; Go- 

mana; Predeal, Sinaia; Câmpina, Văleni; Galaţi: laşi; Botoşiani; 

Fălticeni, Mălin; Dobrogea. 

3. L. pertfoliatum [.. spec. p. $97; Sturm deutsch. h.65; Koch. 

syn. p. 78; Rehb. ic. germ. 2 f. 4217, Boiss. fl. orient. 1 p. 362; 

Sehleehtd. Lang. deutsch. 15 f. 1477. — ) Aprilie—lunie. Locuri 

fertile, locuri cultivate, semănături, câmpuri, căi rurale ; în regiunea 

meridională a ţerei. 'Tărtăseşti, Ciocăneşti; Bucureşti; Lehliu, Slobo- 

ziea, Feteşti ; Brăila, Galaţi; laşi; Botoşiani; Dobrogea pe la Constanţa, 

Copadin, Periclie, Tulcea, frecuent. 

4. L. ruderale [..spec. p.900; Sturm deutsch. h. 65; Koch syn. 

p. 78; Rehb. ic. germ. 2 f. 4215; Boiss. fl. orient. 1 p. 561; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 15 fig. 1478. — Vulg. Piducherniţă Mortea-Stelniţelor.— 

2 Maiu— August. Câmpuri, pe la locurile cultivate, căi urbane Şi 

rurale în totă ţera. Severin; Craiova ; Rimnie ; Piteşti ; Bucureşti; Co- 

mana; Brăila. etc. 

5. L. graminifolium |. spec. p. 900; Sturm deutsch. h. 6S; 

Koch syn. p. 78; Behb. ic. germ. 2fig. 4218; Boiss. fl.orient. 1 p. 301, 
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Sehlechtd. Lang. deutsch. 15 fig. 1479. — 3 lunie— August. Pe lingă 

arături sau grâne. Craiova; Calafat. 

7. L. latifolium L. spec. p. 899; Koch syn.p. 78; Hehb.ic. 

germ. 2 fig. 4219; Boiss. fi. orient. 1 p. 359; Schlechtd. Lang. deutsch. 

15 fig. 1450. — , Iunie, lulie. Locuri josnice umede vbăltose sărate 

sau oarecum sărate, în regiunea meridională. Craiova; Buzeu; Brăila, 

Galaţi; laşi; Dobrogea. 

8. L. crassifolium W. ct Kit. rar. hung. tab. 4 (1799); Rehb. 
icon. germ. f. 4220. — Y. lunie. Liocuri sărate seurse. Dobrogea subt 

Caracoium, Mamaia. 

32. SENEBIERA /ers, spun. 2 p. 153. 

4. S. Coronopus Poir. in Lam. encyel. meth. 7 p. 76 (1806); 

Sturm deutsch. h. 683; Koch syn. p. 50; Rchb. ie. germ. 2 fig. 4210; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 15 fig. 1514. Cochlearia Coronopus L. spec. 

p. 904. Coronopus depressus Manch meth, p. 220 (1794). — (0) Apri- 

lie— August. Locuri aprice, petrişiuri bătute şi cu ierbă, curţi, dru- 

muri. Câmpina, calea din oraşiu către puţurile de petroleu, copiosă ; 

București, Herestreu; Comana: Feteşti; Fălticeni pe trotuore. 

Subtribul B. — Fructul nedehiscent lomentos, uni-bi-multilocu- 

lar, articulat sau nucamentos. 

Seria 1. Lomentose pleurorize. 

33. CAKILE Town. ap. DC. syst. 2 p. 427. 

|. C. maritima Scop. fl. carn. ed. 2p. 25 (1772); koch. syn. 

p.55; Rehb.ic. germ. 2 fig. 4158; Boiss. fl. orient. lp.365; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 15f. 1458. — C. serapionis Gsertn. fruct. 2 p. 257 (1791). 

DBunias Calile L. spec. p. 936: —(-) lunie — Septembre. Pe malurile 

mărei la Constanţa şi pe lingă lacul Tuzla-Ghiol; Sulina. 

34. EUCLIDIUM RR. Br. hort. hkew. 4. p. 74. 

4. E. syriacum h. br. hort. kew. 4p. 74% (1512); Koch syn. 

p. 31; Rehb.ie. germ. vol.2 fig.4157 ; Boiss.fl. orient. 1 p. 368; Seleehtd. 

Lang. deutsch. 15 fig. 1437. Anastatica syriaca L. spec. p. 395. Mya- 

grum syriacum Scop. îl. carn. ed. 2p. LI. Bumiassyriaca terta. fruct. 

2p. 290. —/-) Aprilie — Iunie. Locuri useate şi tari, inculte sau de 

cultură. Ionești, Vultureanca; 'Tărtăşeşti, Guliea (Grec. in Br. prodr. 
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p. 134); Bucureşti; Feteşti; Brăila, Galaţi; laşi; Dorohoiu (Knecht.) ; 
în Dobrogea frecuent. 

Seriea 2. Lomentâse notorize. 

35. ISATIS 1. gen. n. 824. 

1. 1. tinctoria L[. spec. p. 936; Sturm deutsch. h. 3; Koch syn. 

p. Sl exelus. var. +; Rehb. icon. germ. 2 fig. 4177; Ledeb. fl. ross. 1 

p. 212; Boiss. fl. orient. 1 p.380; Schlechtd. Lang. deutsch. 15 fig. 1489. 

1. campestris Stev. ap. DC. syst. veg. 2 p. 571 (1821). — Vulg. Boien- 

gide. Cardama. Drobuşioară. — c$ Maiu, lunie. Câmpuri la locuri fer- 

tile; une-locuri în cultură pentru usul tinctorial popular. Severin, Balta ; 

Tirgujiul; S&garcea (Doljiu); în Vlaşea pe la Sloboziea, Odăile-Arsa- 

che şi Băneasa; Găeşti, Titu; Beceni (Grec. enum. p. 12). 

Siliculele de ordinar glabre sunt de 5—4 ori mai lungi de cât 

lăţimea lor, au baza ângustă sau cuneată, virful rotundat sau prea pu- 

țin emarginat. 

2. |. przecox kit. in Tratt. arch. 2p.40 tab. 6Sann. 1514; DC. 

prodr. 1 p. 210; Rehb. ic. germ. 2 fig. 4178; Ledeb. fl. ross. 1 p. 211. 

1. tintoria “. precox Koch syn. p. Sl. — 3 Maiu, lunie. Pe costele 

petrose ale munţilor la Verciorova, abundeză. 

Siliculele sale sunt mai lăticele, de formă eliptică, la bază pu- 

țin ânguste, necuneate, virful rotundat sau orecum lruncat ; epoca în 

fiorirei timpurie, prin Maiu. 

Trib. IL ORTHOPLOCEE DC. Cotiledonii lungitudinal-plicaţi, în- 

toemind un sghiab unilateral în care radicula este adusă în sus (coti- 

ledoni incumbenţi). 

Secţia ]. Ortoploce latisepte silicose. 

36. DIPLOTAXIS DC. syst. veg. 2 p. 65, 

4. D.muralis DC. syst. 2p.634(1821); ej.prodr. 1p.292; Sturra 

deutsch. h. 683; Koch syn. p. 62; Rehb. ic. germ. 2 fig. 44:17; Sehtechtd. 

Lang. deutsch. 15 fig. 1502. Sisymbrium murale L. spec. p. 918. — 

(2) Maiu - Septembre. Locuri uscate, arături, grâne, porumburi, pe- 

trişuri cu ierbă pe lingă căi. Craiova; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti ; 

Câmpina; Predeal; valea Slănicului spre Beceni (D. viminea Grec. 

enum. p. 12, ex p.-non DU. Brassica muralis Grec. in Br.prodr p. 131); 

Brăila, Galaţi ; Dobrogea. 

Grecescu D. Dr. —C. 1324 8 
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f. intermedia. D. intermedia Schur enum. transs. p. 60 (1866); 
aprope preste tot sau cu totul glabră. — Câmpuri. Craiova. 

Tulpina ierbacee anuală sau bienică portă un stuf de foi radi- 

cale şi emite cauli simpli nefoliaţi sau puţin foliaţi către bază. 

2. D. tenuifolia D(. syst. veget. 2 p. 632 (1821); prodr. 1 

p. 222; Sturm deutsch. h. 65; Koch syn.p. 61; Rehb. ic. germ. 2 

fig. 4420; Boiss. fl. orient. 1 p. 387. Sisymbrium tenuifolium L. spec. 

p. 917. Sinapis tenuifolia R. Br. hort. kew 4. p. 128.— 9, lunie. lulie. 

Locuri fertile, petrişiuri me&nunte cu ierbă, câmpuri, locuri cultivate, 

drumuri. Verciorova, Severin; Chitila, Bucureşti; Comana ; Feteşti ; 

Buztu, Beceni (Grec. enum. p. 10); Galaţi; Dobrogea. 

Tulpina sub-lignescentă perenică, emite mulţi eauli în parte ra- 

mificaţi şi foliaţi pină pe la jumătate: pedicelile mai lungi de cât 

florile lor. 

37. SINAPIS Tour. inst. p. 227 E 

|. S. nigra L. spec. p. 933; DC. prodr. 1 p. 218; Rehb. ic. 

germ. 2 fig. 4427. Brassica nigra Koch deutsch. îl. 4 p. 713 (1840); 

Boiss. fl. orient. 1p. 390; Schlecht. Lang. deutsch. 15 f. 1495. — Vulg. 

Muştav de câmp. Muștav-negru. Rapiţă de muştar. — (-) lunie, lulie. Prin 
locuri de lunci, pruntişiuri, drumuri şi la locuri fertile; specie vul- 
gară. Craiova; Rimnic, Călimăneşti ; Titu; Bucureşti; Ploeşti, Câm- 

pina (Grec, enum. p. 10); Buzău; Brăila ; Galaţi ; Botoşani; Dobrogea. 

Silica cilindroidă terminată în stil scurticel drept ce n'are chipul 

rostriform. 

2. S. arvensis [.. spec. p. 933; DC. prodr. | p. 219; Koch syn. 

p.60; Rehb. icon. germ.2 fig. 4425; Boiss. fl. orient. 1p.394; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 15 f. 1497. S. taurica DC. syst. veg. 2 p. 617 (1821) 

-non M. Bieb. Napus agriasinapus Spenn. fl. frib. 3 p. 944 (1829). — 
Vulg. Muştar sălbatic. Rapiţă sălbatică. — Q) lunie, Iulie, Locuri fer- 

tile cultivate şi necultivate, pe lângă locuinţe rustice, drumuri, locuri 
virane urbane şi rurale; vulgară (Grec. enum. p. 10). Severin; Cra- 

iova; Caracăl; 'Turnu-Măgurele; Rimnic, Călimăneşti ; Titu, Giocă- 

neşti, Bucureşti; Comana; Câmpina, Ploeşti; Galaţi; Birlad; laşi; 

Fălticeni, Sasca, Broşteni; Dobrogea. 

Silica cilindroidă torulâsă terminată în stil lungăreţ rostriform 
şi drept. — Varieză: 

2. vulgaris. Silica glabră; 
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f. orientalis. Ș. orientalis L. amon. % p. 280 (1759). Silica asprită 

cu peri retrorşi.—(Constanţa. 

3. S. alba [..spec.p.932; DC. prodr. 1 p. 220; Sturm. deutsch. 

h. 8; Koch syn. p. 60; Rehb. ic. germ. 2 fig. 4494; Boiss. fl. or. 1 

p. 395; Schlechtd. Lang. deutsch. 15 f. 1498. Napus leucosinapus Spenn. 

fl. frib. 3 p. 943 (1829). — Vulg. Muştar. Muştar bun. hapiţă de mu- 

ştar. — (0) lunie, lulie. Prin locuri fertile cultivate sau necultivate, spo- 

radică şi în rare locuri; cultivată pentru usul economic (Grec. enum. 

p. 10). Craiova; Bucureşti; Galaţi; Constanţa. 

Siliea eilindroidă torulosă asprită cu peri şi terminată în stil 

lungăreţ rostriform arcuato-ensiform. 

38. BRASSICA 1. gen. n. 820 ex. p. 

1. B. Campestris [.. spec.p. 931; DC. prodr. 1 p. 214; Rehb. 

ic. germ. 2 fig. 4434. B. Rapa a campestris Koch syn.p. 59.— Vulg. Napi- 

sălbatici. Rapiţă de câmp. Rapiță stlbatică.— () Aprilie, Maiu. Câmpuri 

pe la locuri de cultură și pe la drumuri; sporadică. Bucureşti (Grec. 

enum. p. 10); Piteşti; Ciocăneşti, Chitila ; Lehliu; Galaţi. 

3. napo-brassica DC. |. e. Rădăcina cărnosă înflată napitormă. 

Vulg. Napi. In cultură pentru uzul economic. 

2. B. Rapa L. spec. p. 931; DC. prodr. 1 p. 214; Rehb.ie. 

germ. 2 fig. 4437; Koch syn.p. 59 ex parte; Sehlechtd. Lang. deutsch. 

15 fig. 1494. Napus Rapa Spenn. fl. frib. 3. p. 941. — Vulg. Napi. 

Napi sălbatici. Rapiţă selbatică. -- (-) Aprilie-lunie. Câmpuri pe la lo- 

curile cultivate, drumuri; sporadică. — Rădăcina subțire neingroşată. 

f. rapifera Metzger ap. Koch syn. |. c. Rădăcina grosă, cărnosă, 

crescută, rotundă sau oblungă, mare sau mică (napi); alimentară şi 

economică. Cultivată. 

3. B. Napus |. spec. p. 921; DC. prodr. 1 p. 214; Koch syn. 

p. 59; Rchb. ic. germ. vol. 2 fig. 4435; Boiss. fl. orient. 1. p. 392; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 15 fig. 1493. — Vulg. Papiţă. (îr. Colza. 

germ. Raps.). — (0) sau 3 Aprilie-lulie. Spontanee în stare spo- 

radică. In cultură pentru usul economie la noi forte mult; plantă o- 

leaginosă (B. Napus oleifera annua et biennis) avend rădăcina subţire 
anuală sau bienică; cea alimentară (B. Napus esculenta Koch 1. c.) 

avend rădăcina grosă, crescută, cărnosă, feculentă. 

e 8. o/eracea L.. spec. p. 932; DC. prodr. 1. p.213; Koch syn. 

p.58; Rehb.ic. germ. 2 f. 4458; Sehlechtd. Lang. deutsch. 15 î. 1492.— 
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Vulg. Varză, însă care în cultură presenteză următârele varietăţi bine 

cunoscute la noi: —a. B. oleracea capitata DC. 1. e. vulg. Varză cu că- 

pățină. Varză. Curechi ; — f. B. oleracea capitata bullata Hortul. vulg. 
Varza memţescă. Varză-eriţă (tr. Chou de Milan); — “. B.oleracea ace- 
phala DC. 1. e. B. oleracea viridis Lam. vulg. Varză nemţiscă creţă fără 
căpățină. Chelaradă; —5. B. oleracea gemmifera DC... e. vulg. Varză-de- 
Bruzel. Verzişore; — e. B. oleracea caulo-rapa DC. |. e. vulg. Gulie ; albă 

sau vinătă; — 4. B. oleracea Botrys DC. 1. e. vulg. Conopidă. — Nu 

se pot ţine în colecţie. In cultura grădinelor de verdeţuri (zarzava- 

turi). — Alimentare. 

39. ERUCASTRUM Schimp. et. Spenn. fl. frib. 3 p. 940. 

1. E. elongatum hchb.germ. exc. (1830) etic. germ. 2 fig. 4430. 

Brassica elongata Ehrh. beitr. 7 p. 159 (1792); W. et. Rit. rar. hung. 

1 p.96itab. 28; DOG, prodr. 1..p. 217; Boiss. îl, orient. 4 pp 0 

I, Iunie, lulie. Câmpuri cu sol fertil, pe la locuri cultivate şi drumuri 

rurale. Galaţi, Bărboşi ; Măcin, Isaceea, Nicoliţel; Constanţa; Bairam- 

dede, Ciopadin. 

2, E. Poliichii Schimp. et Spenn. fl. frib. 3 p. 946 (1829); 

Sturm deutseh. h. 66; Koch syn. p. 61; Schleehtd. Lang. deutsch. 15 

f. 1500. E. inodorum Rehb. ic. germ. 2 f. 4425 (1535). Sisymbrium 

Erucastrum Poll. pl. palat. 2 p. 234 (1776)- non Gouan. — 4. Maiw 

Iunie. Pe lingă Galaţi, prea puţin. Emigrat oare ? 

Secţ, 2. Ortoploce lomentose. 
Seria 1. Lomenta cu sugrumături transverse cu aspectu articulat. 

40. RAPHANUS 1. gen. n. 822. 

1. R. Raphanistrum [.. spec. p. 935; Koch syn. p. 54; Boiss. 

fl. orient. 1 p. 401; Schlechtd. Lang. deutsch. 15 f. 1511. Raphani- 
strum segetum et R. Landra Rehb. ic germ. 2 î. 4172 et 73. — CD lu- 

nie, lulie. Prin mirişti la Galaţi. 

e 2. Sativus L.. spec. p. 935; vulg. Rădichie; în cultură. 

41. RAPISTRUM Porhave ap. DC. syst. 2. p. 049. 

|. R. perenne Berg. phyl. ic. Desv. journ. bot. 3 p. 160 (1814); 

Koch syn. p. 53; Rehb. ic. germ. 2 f. 4170; Schlechtd. Lang. deutsch. 

15 f. 1506. Myagrum perenne L. spec. p. 893. — Y. lunie, lulie. Prin 

şesurile deşerte, pe lângă grâne şi porumburi în regiunea nostră 

danubială inferioră. Băneasa, Comana; în districtele Ialomiţa, Brăila, 

Covurluiu şi prin Dobrogea frecuent. 
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2. R. rugosum (All. []. pedem. 1! p. 257 tab. 78 (1785); Koch 

syn. p.83; Rechb.ic. germ. 2 f.4168 ; Boiss. [i. orient. 1 p.404; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 15 î. 1507. Mgyarum rugosum L. spec. 393. — O lunie, 
lulie. Prin locuri cu ierbă. Călimăneşti. 

42. CRAMBE /ourn. inst. p. 2. 

1. C. maritima |. spec. p. 937; DC. prodr. 1 p. 995; Sturm 

deutsch. h. 18; Koch syn.p. 83; Rehb. ie. germ. 2 f. 4164: Boiss. 

fl. orient. 1 p. 406 ; Schlechtd. Lang. deutsch. 15 fig. 1508. — E, Maiu, 
rmx 

lunie, luiie. "P&rmii maritimi în Dobrogea la Constanţa şi Mamaea. 

Seriea 2. Lomenta simplă nearticulată, nucamentosă. 

43. CALEPINA Adus. fam, pl. 2. p. 423. 

1. C. Corvini Desv. journ. bot. 3 p. 158 (1814); Sturm deutsch. 

h. 68; DC. prodr. 1 p.225; Koch syn. p. 82; Rehb. ic. germ. 2 f. 4163; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 15 f. 1505. Crambe Corvini All. îl. pedem. | 
p. 256 (1785). Myagrum erueafolium VIll. dauph. 3 p. 279 (1789). 

Cochlearia auriculata Lam. eneyel. meth. 2 p. 165 (1786). — O Maiu, 

lunie. Locuri inculte glareoso-argilacee. Verciorova către valea Bahnei. 

Trib. II. SPYROLOBE DC. Cotiledonii lineari lungi, curbați in 

spirală şi incumbenţi. Fructul nucamentos. 

44. BUNIAS n. br. host. hew. 4 p. 75. 

1. B. orientalis [.. spec. p. 936 (exclus. hort. ups. synon.); DC. 

prodr. 1 p. 9230; Koch syn. p. 62; Boiss. fl. orient. 1 p. 409; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 15 p. 1515. Loha orientalis Desv. journ. bot. 3 p. 160 

(1514); Rehb. ic. germ. 2 fig. 4162. Myagrum tarazacifolium Lam. 

encyel. mâth. 1 p. 570 (1782).— Vulg. Brăbin. — O) sau (3. Iunie, 

lulie. Prin locuri fertile, pe lângă locuinţe rustice, drumuri, câmpuri. 

Severin; Craiova; Himnie; Câmpulung; Bucureşti; Comana; Câmpina; 

Sinaia ; Piatra; Neamţu; în Suceava la Fălticeni, Mălin, Broşteni; 

laşi; Botoşiani. 

IX. FUMARIACE A DC. syst. 2. p. 105. 

1. CORYIDALIS DC. syst. 2 p.r13. 

1. C. Marschalliana Pers. syn. 2 p. 269 (1807); De Lessert ic. 

select. pl. vol. 2 tab. 66 (!); Boiss. fl. orient. vol. 1 p. 128; A. Kanitz 



82 CONSPECTUL SISTEMATIC 

reliq. grisebach. p. 35.— Varicză: cu flori purpurii, cu flori albe ce 

dau puţin în roz sau galben. — Vulg. Brebenei, Breabeni. — Ă, Apri- 

lie, Maiu. Prin dumbrave. (C. cava Grec. enum. p. 10- non Schweigg. 

et Kart.) Dealurile Cerneţului; Craiova ; Conţeşti, Câmpulung ; Câm- 
pina ; Buftea, Chitila, Băneasa, Bucureşti; Comana; Galaţi; Deocheţi 

in Putna; Bacău; Iveşti, Tecuci; Podu-Turcului; Pădurea-Lipovăţu 

în Vaslui; laşi; Botoşiani; Piatra, Neamţu. 

Adevărata formă de Covydalis caca Schweigg. el Koort. îl. erlang.2 

p. 44 (1811) aşia cum este ligurată în Reinchenbach ic. germ. vol, 3 
fig. 4463 şi în Schleehtendal flora von deutschland vol. 13 fig. 1305 

tab. 1 et II, avend segmentele foilor cuneate şi marginea inciso-multi- 

fidă, putem dice, în Homâniea nu există; a nostră are segmentele 

foilor mari obovate sau oblung-obovate, întregi sau cu 2-3 partiţii ce 

iarăşi obovate sunt. 

2. C. solida Schwartz in sw. bot. 5 p. 531 (1519); Koch syn. 

p. 33; Boiss. îl. orient. 1 p. 129. C. digitata Pers. syn. 2 p. 269 (1807); 

Rehb. ic. germ. 3 f. 4462; Sehlechtd. Lang. deutsch. 13 fig. 1307 - sed 

nomen specilicum linnăeanum prior. C. bulbosa DC. fl. fr. 4 p. 657 

(1505). Pumaria solida L. mnser. in spec. pl. ex Smith; Ehrh. beitr. 6 

p. 146 (1791). F. bulbosa ş. L. spec. pl. 983 ed. 1763.— Vulg. Bre- 

benei. Dreabeni.— Y, Martie, Aprilie. Varieză: cu flori purpurii sau cu 

flori albide. — Prin dumbrave; plantă comună (Grec. enum. p. 10). 

Cerneţi; Craiova, Hubăneşti; Ciocăneşti, Perişi ; Bucureşti, Mogogoea, 

Băneasa, Panteleimon, Pasărea; Comana ; Sinaia, Câmpina ; Ghighiu; 

Brăila; Foeşiani; Berlad; laşi; Neamţu; Dorohoi. 

f. bicalcara. (!. bicalcara Velen. fl. bulg. p. 20 (1891). Diferă prea 

puţin de forma legitimă şi numa prin petala infericră ce la bază oferă 

un prea uşior pinten (calcar), dar care, la unele flori pe aceeaşi plantă, 

nu pare de cât o mică ghibositate. — Pădurea Băneasa. 

3. C. pumila [lost fl. austr. 2 p. 304 (1831); Koch syn. p. 3%; 
Rehb. icon. germ. 3 fig. 4461 ; Schlechtd. Lang. deutsch. 13 fig. 1308.— 

4, Aprilie. Păduri, dumbrave, tuferişiuri mari. Băneasa lingă Bucu- 

reşti : Galaţi spre Bărboşi. 

2. FUMARIA 1. gen. n. 849 

$ 1. Acheniile netede negranulate ; pedicelele fructifere deflexe. 
1. F. anatolica boiss. in Pinardpl. exsic. Schultz fl. gall. exsic. 

ann. 1847 ; Boiss. fl. orient. 1 p. 136. F! Arabii Jord. catal. div. p. 19 

(1848); Heuff. enum. ban. p. 14. F. deflexa Heuft. in Flora ann. 1853 
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p. 619; Neilr. diagn. p. 9 excepto var. f.—(0) Maiu, lunie. 'Tuferişe 

pe costele munţilor mici pe lingă calea Verciorovei. 

Ş 2. Acheniile granulato-aspre; pedicelele tructitere drepte. 

|. Acheniile la virf deprimate, obcordate. 

2. F. officinalis |.. spec. p. 954; Sturm deutsch. h. 2 et h. 62; 

Koch syn. p. 35; hehb. icon. germ. vol. 3 lig. 4454; Boiss. îl. orient. 1 

p. 134; Neilr. diagn. p. Ș. P scandens Hehb. 1. e. — Vulg. Pumăriţă, 

Sefterea. —(-) Maiu, lunie. Tuferişiuri pe subt pădurile costelor mun- 
ților la Verciorova. 

9, Acheniile la virt obtuse, rotunde sau apiculate. 

* Sepalele mai late de cât corola. 

3. F. micrantha Lag. elen. hort. madrit. 1316 p. 21; Boiss. 

fl. orient. 1 p. 136; Kanitz reliq. grisebach. p. 29; Sehlechtd. Lang. 

deutsch. 13 fig. 1319 Fi. densiflora DC. catal. hort. monspes. 1813 

p. 13 ex parte. F. media Ledeb. (|. ross. 1 p. 105 sec. Boiss |. c.-non 

Lois. — (0) Maiu, lunie. Sol humitfer, la locuri de cultură. Bucureşti, 

Văcăreşti ; Buhuşi în Neamţu; Botoşiani pe la Vila Boianu. 

4. F. prehensilis Lil. hort. pest. 1512 p. 10 Pi media f. 

prehensilis DC. syst. 2 p. 15%; ejus in prodr. 1 p. 190. F. rostellata 

Knaf in Flora ann. 18546 p. 290; Neilr. diagn. p. 8; Kanilz reliq. 

grisebach. p. 30. —/-) lunie, Iulie. Pe coste aprice la locuri cu icrbă, 

prin mănunt tuteriş pe la poale de păduri pe dealuri. Verciorova; 

Câneni, Riu- Vadului; Piatra; laşi. 

%* Sepalele mai ânguste de cât corola şi cu mult mai scurte 

('/s parte) sau abortive. 
5. F. Vaillanti Lois. not. p. 102 (1510); Sturm deutsch. h. 62; 

Koch syn.p. 35 et 1018; Rehb. icon. germ. 3 fig. 4452; Kan. reliq 

grisebach. p. 40. — Vulg. Fumăriţă, Sefterea. — (0) lunie - Septembre. 

Sol humifer, locuri de cultură, pe lingă căi, garduri rustice, mirişti, 

vii ete. forte comună la noi. Craiova; Rimnie; Titu, Ghergani; Co- 

mana; Bucureşti, Chitila; Perişi; Ploeşti; Galaţi; Birlad; laşi; în Do- 

brogea trecuentă. 

6. F. Schleicheri Soyer - Willm. obs. boi. p. 17 (1528); Kanitz 

reliq. grisebach. p. 29. F. Wirtgeni Koch syn. add. et corrig. vol. 2 

p. 1018. F. Janke Hausskn. in Flora ann. 1873 p. 491. — 0 Iunie - 

Septembre. Sol humifer, prin locuri de cultură, pe lingă căi, garduri 

rustice, holde de cereale etc. adesea în societate cu precedenta cu 
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care lesne se pote confunda. Craiova; Comana; Bucureşti, Chitila ; 

Ploeşti; Dealu-Mare ; Galaţi; laşi; în Dobrogea pe la Constanţa, Mur- 

fatlar ; Bairamdede. 

Exact se potriveşte prin tote caracterele cu precedenta; diferă 

numa prin acheniile sale apiculate şi nu rotunde sau obtuse la virf. 

e Die/ytra formosa DC. în horticultură, cam vulgarizată. 

X. VIOLACEA Juss. in ann. mus. vol. 18. 

1. VIOLA /. gen. n. 1007. 

$ 1, Cele patru petale superiore sunt în direcţie radiată, neim- 
bricate ; stilul drept subţire, de la bază merge îngroşându-se in sus. 

1. Scapice: rizomă subterană ce emite foi radicale şi scapuri 

florifere ; dupe înflorire foile iau mai multă expansie. 

* Stigma discoidală oblică. 

1. V. Jovi Janka st. bot. zeit. an. 1857 p.198; ejus in linn. 

an. 1859 p. 558 et Auct. transs. recent. V. prionantha Janka cest. 

bot. zeit. ann. 1858 p. 200-non Bunge. V. transsilvanica Schur oest. 

bot. zeit. 1860 p. 184; ejus enum. transs. p. 78. — Vulg. Micgiunea. 

Tămtidră. 'Toporaşi. . Viorea. Florile rumene. — 4, Maiu, lunie. Lo- 

curi petrose în regiunea montană din Moldova superioră; la frontiera 

despre Borzek (Janka addat. erdel. flor. p. 185 et exsic.!), Piatra 

pe Cernegura. 

** Stigma subțiată şi r&scurbată a cârlig. 
2. V. hirta L. spec. p. 1324; Sturm deutsch. h. 11; Koch syn. 

p. 89; Rchb. ic. germ. 3 fig. 4493; DC. prodr. 1 p. 295 var. vulgaris; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 13 fig. 1266.—Vulg. Mieşiunea. Tămiidră. 

Toporaşi. Viorea-nemirositire. — 4, Aprilie, Maiu. 'Tuterişe, poeni, li- 

vedi. Craiova; Caracăl; Câmpulung; Bucureşti, Giocăneşti, Chitila, 

Băneasa; Comana; Lehliu ; laşi; Botoşiani la Rediul-Stăuceni; Tulcea. 

3. V. collina Pess. enum. p. 10 (1822); Koch syn.p. 59; Rehb. 

ie. germ. 3 fig. 4497; Schlechtd. Lang. deutsch. 13 fig. 1961. — V. 

umbrosa Hoppe ap. Rehb. ic. germ. 3 fig. 4495 forma fol. cestivalibus.— 

Y. Aprilie, Maiu. Păduri, tuferişe pe dealuri. Cerneţi (Grec. in Br. 

prodr. p. 145); Craiova. 

4. V. ambigua W. et Kit. rar. hung.tab. 190 (1804); Koch syn. 

p. 90; Rehb. ic. germ. 3 fig. 4494; Schlechtd. Lang. deutsch. 13 fig. 1268. 

V. campestris M. Bieb. fl.t. e. vol.1 p. 171 (1808) et vol. 3 p. 162 (1819). 

V. hirta var. f. fragrans DC. prodr. 1 p. 295. — d, Aprilie, Maiu. Li- 
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vedi, poeni, rărişiuri, crânguri; în regiune" dealuriior. Piteşti la Tri- 

vale ; Conţeşti, Câmpulung; Câmpina pe la Vila-Stirbey (V. siloatica 

Grec. enum. p. l2-non Fries); Berlad; Miclăuşani; laşi la Valea 

Adincă; Tulcea la Cişla. 

5. V. odorata |. spec. p. 1324; Sturm deutsch. heft 11; 

Koch syn. p. 90; Rehb. icon. germ. 3 fig. 4495; DC. prodr. 1 p. 296 

var. 2; Schlechtd. Lang. deutsch. 13 fig. 1270 tab. Let IL. V. odorata 

a. hirsutior Stev. herb. reg. berol. Ledeb. fl. ross. 1 p. 249; Lindem. 

fl. cherson. 1 p. 68: est forma vulgatior, floribus violaceis pallide cow- 

ruleis albisve. — Vulg. Micşiunea. Tămîidră. 'Toporaşi. Viorică-miro- 

duri, rărişiuri. Severin, Cerneţi; Craiova; Ciocăneşti, Chitila, Băneasa, 

Bucureşti ; Brăneşti, Pasărea; Comana; Focşiani; Birlad la pădurea 

Ciocanilor; Vaslui la pădurea Paiu; laşi; Piatra, Monăstirea Neamţu 

(Chan.); Botoşiani pe la pădurea Rai. 

f. glabrior Stev. 1. c. Ledeb. fl. ross. 1 p. 250. V. suavis M. Bieb. 

fl. t. €. 2 p. 164 (1808); Koch syn.p. 91. V. odorata var f. Stevenii 

Bess. cat. hort. eremen. 1811; Schlechtd. Lang. deutsch. 13 fig. 1970.— 

Craiova; Comana ; Chitila, Mogoşoea ; Brăneşti ; Sloboziea în Ialomiţa ; 

Buzău pe la Dumbrava; Brăila; Miclăuşiani. 

*. austriaca. V. austriaca A. Kern. sched. fasc. 1 p. 13 (1581). 

Cerneţi pe dealul Stirminei; Bucureşti la Mogoşoea; laşi pe la pădu- 

rea Rediu-lui- Tătar. 

6. V. alba Dess. prim. fl. galiz.p. 171 (1809); Koch syn. p. 90; 

Rehb. ic. germ. 3 f. 4497 b; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 15 fig. 

1271. — Y, Martie, Aprilie. Tuferişiuri, rărişiuri de păduri, poeni, la 

Jocuri uscate. Severin, Cerneţi; Piteşti la Trivale ; Bucureşti, Chitila, 

Mogosoea; Brăneşti; Perlad; Piatra. 

3. scotophy/la. V. scotophylla Jord. obs. VII p. 9 (18485); Nym. 

consp. p. 78. V. praecox Heuif. enum. banat. p. 28 (1858). — Păduri 

pe dealurile Cerneţului (V. alba Grec. în Br. prodr. p. 145; specime- 

nele în urmă au fost rectificate de V. de Janka). 

| 2. Caulescente : rizoma cu sau fără foi radicale, însă emite cauli 

foliaţi şi cu flori; dupe inflorire foile îşi conservâză mărimea anterioră- 

7. V. arenaria DC. fl. fr. 4 p. 506 (1805); Koch syn. p. 91; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 13 p. 91. fig. 1273 — V. lioida W.et Kit. 

in Rchb. ic. germ. 3 fig. 4500 et 4500 b. V. glauca M. Bieb. fl. t. 
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e. 3 p. 165 (1819). — 4, Maiu, lunie. In regiunea montană pe prun- 

tişiuri: Buceci la Schitu-lalomiţei spre valea Colţei. 

8. V. silvestris Lil. in Schult. oest. flora 1814 vol. 1p. 495; 

Koch syn. p. 91; RHchb. icon. germ. 3 fig. 4503; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 13 fig. 1974. V. canina DC. prodr. 1 p. 298 (1824)- non L.— 

V. canina f. silvatica Fries nov. Îl. suec. edit. 2 p. 279 (1828). V. sil- 

vatica Boiss. îl. orient. 1. p. 459. — . Aprilie, Maiu. Păduri, dum- 

brave. Cerneţi; 'Tirgujiul; Craiova; Popinzăleşti; Rimnic, Călimă- 

neşti ; Piteşti la Trivale; Conţeşti; Câmpulung; Rucăr; Predeal, Si- 

naia (V. silvatica Grec. enum. p. 12); Câmpina; Mogoşoea; (Comana, 

Băneasa; Pasărea; Puzeu la Crâng; Tirgu-Ocnei; Piatra ; Vaslui la pă- 

durea Paiu ; pădurea Birnovei, laşi. 

f. Riviniana Koch syn. p. 91. V. Riviniana hehb. icon. germ. 3 

fig. 4502; Sehlechtd. Lang. deutsch. 13 fig. 1975. Pintenul corolei 

avend colorea albă-gălbenie şi nu violacee — Lunca Craiovei; Cara- 

căl, Petroşani; Monăstirea-lorezu; Predeal; Comana ; Tirgu-Ocnei. 

9. V. canina |. spec. p. 1524; Koch. syn. p. 92; Rehb. icon. 

germ. 3 fig. 4501 var. ş et 5; Sehlechtd. Lang. deutsch. 13 fig. 1976. 

V. pumila f. ericetorum DC. prodr. 1 p. 299. — 4, Aprilie, Maiu. Li- 

vedi, crânguleţe, poeni de păduri. Craiova; Piteşti la Trivale ; Valea- 

Mare, Conţeșşti ; Guliea, 'Tărtăseşti, Ciocăneşti, Bultea, Mogoşoea ; Co- 

mana ; Piatra. 

£. montana Fries nov. Îl. suec, ed. 2 p. 273 (18525). V. montana 

L,. fl. suec. ed. 1775 p. 305. V. canina 5. lucorum hehb. pl. crit. icon. 

154, 155 (1823); ejus icon. germ. vol. 3 flg. 4501; Koch syn. p. 92.— 

Buftea (Borb.! 1582). 

10 V. mirabilis [.. spec.p. 1326; Kochsyn. p.94%; Hehb. ic. germ. 

3 fig. 4504; DC. prodr. 1 p. 297; Schlechtd. Lang. deutsch. 13 fig. 1982.— 

4, Aprilie Maiu. Dumbrave, păduri. Comana; Birlad la Crângu ; Făl- 

ticeni pe la pădurea Huşilor; Botoşani la păduea Rai; în Dobrogea 

la Cocoşi (Br.); Babadagh, lenisala. 

11. V. stagnina Kit. in Schult. est. flora 1 p. 496 (1814); Koch 

syn. p. 92; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 181; Schlechtd. Lang. deutsch. 13 

fig. 1278. V. lactea et V. stagnina Rehb. ic. germ. 3 fig. 4507. V. per- 

sicifoliu Hartm. scand. ed. 2 p. 71; Fries novit. fl. suec. ed. 2 p. 274 

(1828). V. montana “i. lactea DC. prodr. 1 p. 299. — Y. Aprilie, Maiu. 

Locuri umede, pruntişiuri. Severin pe ptriul Bresniţei la Crihală. 
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12. V. pumila Chaix in Vill. dauph. 2 p. 666 (1757); Gren. Godr. 
|. fr. 1 p. 180. V. pratensis M. et Koch deutsch. fl. 2. p.967 (1896); 

Koch syn. p. 93; Schlechtd. Lang. deutsch. 13 fig. 1980. V. lactea 

f. pratensis Behb. ic. germ. 3 f. 4507 b. — 4, Aprilie, Maiu. Locuri 

cu icrbă, mărăcinişiuri. Bultea, Perişi. 

13. V. stricta |lornem. acon. plant. 2 p. 1451 (1796); Koch 

syn. p. 93; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 180; Schlechtd. Lang. 13 fig. 1279. 

V. nemoralis Kiitz. bot. zeit. 17 vol. | p. 305 (1519). V. Ruppi Rehb. 

ic. germ. 3 fig. 4505 (1839). — 4, Aprilie, Maiu. Crânguri, tuterişiuri 

pe lingă vii. Măgurele, Flăminda în "Teleorman. 

14. V. elatior Frics novit. fl. suec. p. 277 (ed. 1525); Koch syn. 

p. 93; Gren. Godr. Îl. fr. 1p. 151; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 13 

fig. 12851. V. persicifolia Sehkuhr in Rehb. ic. germ. 3 fig. 45085 (1539). 

Locuri cu icrbă prin crânguri, rărişiuri, mărăcinişiuri, poeni. Craiova, 

Rubăneşti; Băneasa, Comana ; Ciocăneşti, Guliea; Buftea, Mogoşoca, 

Băneasa; Tecuci, Drăgăneşti ; Birlad; Vaslui; Birnova, laşi. 

15. V. danubialis Dorb. in magyar. novenit.lap. ann. 1590 p. 79. 

V. Vandasii Velen. fl. bulg. suppl. p. 641 (1591); Baenitz herb. europ. 

exsie, ann. 1894! V.elatior var. latifolia Vand. in Velen. îl. bulg. p. 52-— 

4, Aprilie, Maiu. 'Tuferişiuri, poeni, margini de păduri în regiunea 

danubială. Severin spre Crihala şi Bresniţa ; Bucovăţ şi lunca Craiovei ; 
Popinzăleşti, Caracăl; pădurea Balaci în Teleorman; Podu-Turcului 

in 'Tulova; Dobrogea pe la Ciucarova (V. Sehultzii Br. mis.-non 

Billot). 

Ş$ 2. Cele patru petale superidre sunt dirigiate în sus şi imbri- 

cate; stilul la bază subțire şi geniculat sau curbat, către virf îngroşiat. 

1. Stigma plană cam spintecată. 

16. V. bifloral[. spec.p. 1326; Kochsyn.p. 94; Rehb.ie.germ.3 

fig. 4489; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 182; Schlechtd. Lang. deutsch. 13 

fig. 1965. — Y. lunie, lulie. Stânci cu ierbă în regiunea alpină şi în 

văi subalpine. Negoiu pe Podeanu ; Buceci la Urlătoarea, pe Caraimanu 

şi Costila în; Valea-Albă. 

2. Stigma capitato-globosă cu apertură anteridră şi cu limbuliţă 

pe buza inferioră. 

a. Scapice (acaule): rizoma emite foi radicale şi scapuri florifere. 
17. V. alpina Jacq. fl. austr. 3 p. 94 tab. 249 (1775); Sturm 

deutsch. h. 30; Koch syn.p.96; Rchb. ic. germ. 3 fig. 4509; Schlechtd- 
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Lang. deutsch. 15 fig. 19288. V. microphylla Schur enum. transs. p. 87 

(1866). V. transsiloanica Schur 1. e. — Y. lunie, Iulie. În regiunea 

alpină pe virfuri. Buceci la Omu (Br.) pe Caraimanu şi Costila ; Ceahlău 
(Knecht.) 

b. Caulescente: 'Tulpină radicală uni-multicaulă, caulii foliaţi 
și cu flori axilare. 

18. V. declinata W. el Kit. rar. hung. tab. 223 (18312); Rehb. 

ic. germ. d Î. 4515. V. heterophylla var gracilis Koch syn. p. 95 exel. 

synon. Sibth. et Sm. — V. heterophylla Sehlechtd. Lang. deutsch. î3 

quoad fig. 1256.—Vulg. Micşiunele de munte. Panseluţe de munte. Trei- 

fraţi. Trei-frați-pătaţi. — , lunie, Iulie. Livedi, păsciuni, stânci cu 
ierbă în regiunea alpină şi infralpină. Muntele Coziea; Ghiţu ; Păpuşea; 

Buceci; Predeal pe Urzicaru şi pe Clăbucetu-Taurului; în Rar&u pe 
Piatra-Zimbrului. 

f. Knechteli. Umilă şi subţire, ca de 3— 12 centimetre, uni-bifloră; 
foile caulinare medii şi superiore întoema ca la forma legitimă sau mai 

ângusticele, asemenea şi segmentele stipulelor; florile mai mari, fru- 

mose şi azurii, au petalele obovato-cuneate, unghicula gălbenie smăl- 

tată cu vinişiore purpurii ce devin gălbenii pe ariea azurie a limbului ; 

pintenul drept şi mai acut. — Buceci în regiunea alpină (leg. Knecht.) 

. major. — V. mutabilis b) intermedia et e) major Rochel enum. 

banat. p. 6 (1828) solum nomen. V. mutabilis probabile € lapsu. V. 

declinata var. montana ȘSehur enum. trans. p. S6 (1866). V. declinata 

var. intermedia Simk. băns. s. hunyad. utaz. in kăzlem. XV an. 1878 

p. 529. V. rothomagensis Borb.-non 'Thuill. — Păsciuni în regiunea 

alpină între 1100 m. şi 1600 m. altit. în Plaiul Osliei la Stina-Lacului, 
pe utila şi la Stina lui Filip pe Bulzu; Valea-Mare în Muscel; Pre- 

deal, Azuga, Buşteni, Sinaia; Piatra spre Bisericani. — Plantă cu ose- 

bire frumosă prin portul stu stufos şi prin florile sale numerose şi mari. 

19. V. saxatilis Schmidt fl. bohem.p. 257 (1793). V.lutea Tratt. 

obs. 1 p. 25 (1811) et arch. die giwăchs. p. 7 tab. 43 (1812)-non 

Huds. nec Sm. — V. lutea a. sazatilis Rehb. icon. germ. 2 fig. 4519. 

V. tricolor *. saxatilis Koch syn. p. 94%; Ledeb. fl. ross. 1 p. 257. Vulg. 

Micşiunele-gălbeore. Irei-Fraţi. — d, Maiu, lunie. Locuri cu i6rbă, 
poeni sau pajişti, rărişiuri; în regiunea montană. Olăneşti; Călimă- 

neşti, Coziea, Stănişioara, Rimnie; Rucăr; Câmpulung, Conţeşti; Ce- 

tățeni, Sturzeni; Vulcana; Predeal; Câmpina ; Văleni; Piatra pe la 

Crăcoani; Botoşiani la Rediu-Stăuceni. 

Varieză întru ce priveşte colorea petalelor: a) cu totul galbene 
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şi străbătute de câteva vinişiore purpurii: forma legitima sec. Wies- 
baur;—) parţial sau aprope peste tot uşior violete: V. tricolor ş al- 

pestris DC. prodr. 1 p. 305, V. sazatilis violacea sec. Wiesb. exsie.! şi 

nu este departe de V. polychroma A. Kern. sehed. n. 575 et exsic.! 

20. V. tricolor [. spec. p. 1396; Sturm deutsch. fl. h. 11; 

V. tricolor a. vulgaris Koch syn. p. 9%; hehb. icon. germ. 2 fig. 4517 

sub litt. f et g; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 13 fig. 1984 tab.1[b; 

Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 152 exelus. variet. — Vulg. Micgiunele. Punse- 
luţe-de-câmp. 'Toporaşi. Trei-fraţi-pătaţi. —(-) Maiu-Septembre. Prin 

livedi, locuri cu ierbă, pomării. Severin; Balta, Turtaba, Ponore; 

Tirgujiul; Craiova; Caracal; Cotmeana, Piteşti; Corbeni; Câmpulung ; 

Câmpina; Văleni; Chitila, Ciocăneşti ; Piatra, Schitu-Doamnei, Neamţu; 

laşi; Botoşiani; în Suceava pe Suha-mare pe la cătunu Văleni Slăni- 

şioarei spre leslea ; Broşteni pe Neagra. 

f. banatica Kit. ap. om. et Schult. syst. veg. 5 p. 352 (1819); 

Koch syn. p. 94%; Rehb. icon. germ. 3 fig. 4517 tab. 922. V. macedonica 

Auct. banat. hung. ex. p.-non-Boiss. V. arvensis var hirsutior Auct. 

banat, hung. - non Stev. — şisturi, rupluri de coste montane. Vereio- 

rova (exemplare conforme cu ale D-rului A. Degen, verificate dupe 

originalul lui Kitaibel); valea Monăstirei-Bistriţa, Horezu; Olăneşti ; 

muntele Coziea desupra Stănişioarei ; Câmpulung ; Botoşiani, Agafton; 

in Suceava pe Suha-mare pe la Cătunu Văleni-Stănişioarei. 

21. V. arvensis Murr. prodr. fl. getting. p. 73 (1770). V. tri- 

color f. arvensis Koch syn.p.9%; Rehb. icon. germ. 3 fig. 4517 tab.21 

sub litt. a, b, e et auct. plur. V. tricolor Sehlechtd. Lang. deutsch. 

vol. 13 fig. 1284 tab. 1 a. —(0) Maiu, lunie. Prin livedi, locuri cu 
ierbă, ogore, pomării ; specie forte comună. Vereiorova, Severin; 

Craiova ; Lirgujiul; Piteşti, Merişani, Valea-Mare; Câmpulung; Vul- 

cana; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti; Comana; Lehliu; Sloboziea, Fe- 

teşti; Focşiani; Brăila; "Tecuci; Birlad; laşi. 

6. pygmasea Lindem. fl. cherson. 1 p. 71; Rehb. icon. germ. |. c. 

sub litt. c, d. -- Prin tuferişiuri, la locuri cam năsipose. Sloboziea spre 

pădurea Doiceasca pe Ialomiţa. 

“. Kitaibeliana Rom. et Schult. syst. veg. 5 p. 353; Koch syn. 

ed. 3 p. 76.— Câmpuri. Brăila spre Lacul-Sărat. 

XI. RESEDACEA DC. thâor. 214. 

1. RESEDA 1. gen. n. 605. 

Ş 1, Sepalele şi petalele în număr de câte 6; stigme 3. oile lo- 

batopartite. 
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1. R. lutea [.spec. p. 645; Koch syn.p.97; Rchb. icon. germ. 2 

fig. 4446; Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 188; Schlechtd. Lang. deutseh. 13 

fig. 1250. — Vulg. Rozetă sau PRezedă sălbatică sau de câmp — nemi- 

rositore. — 3 lunie- August. Câmpuri, coste drumuri, petrişiuri 

cu ierbă, pe lângă grâne; plantă forte comună. Tirgujiul; Rimnic; 

Predeal, Sinaia (Grec. enum. p. 13); Câmpina (E. alba Grec. enum. 

p. 13-non L.); loneşti, Vultureanca; Perişi, Ciocăneşti, Chitila, Bucu- 

reşti; Comana, Băneasa, Giurgiu; Buztu, Bisca-Rusilei; Feteşti ; 

Brăila; Galaţi; Focşiani; Vaslui; în Dobrogea, frecuentă. 

3. ramosissima Caulii numeroşi, culcaţi, apoi adscendenţi forte 

ramificaţi, ramurile băţose; tulpina perenantă grosă; segmentele foilor 

comparativ cu forma legitimă sunt mult mai ânguste, linearoblungi ; 

racemele lungi, rachisul lor adesea papilos; pedicelele florale cam de 

2 mm. lungime, ceea ce face că racemele par mai gracile; filamentele 

puţin sau chiar nepapilate; capsulele erecto-patule, cilindrice, atenuate 

la bază, truncate la virf şi aprope nedentate. — Creşte cu osebire în 

regiunea bărăganelor. 

2. R. inodora hchb. ic. germ. 2 fig. 4445; Boiss. fl. orient. |, 

p. 498. BR. mediterranea Bess. enum. volh. p. 46 spec. n. 1492; Ledeb. 

fl. ross. 1 p. 236-non L. nec. Jaeq. quorum stirps diversă. — (0) lunie, 

lulie. Şesurile regiunei câmpene meridionale. Brăila, Bărboşi, Galaţi; 

în Dobrogea pe la Măcin, Constanţa, Mangaliea. 

Sepalele acestei specii sunt persistente, capsulele comparativ 

mai mari şi pendulate la maturitate, de formă obovato-oblungă, la 

virt tridentate, dinţii mari neangulaţi. 

3. R. Phyteuma L. spec. p. 645; Koch syn.p. 96; Rehb.icon. 

germ. 9 fig. 4443. Gren. et Godr. fl. fr. 1 p. 187; Sehlechtd. Lang. 

deutsch. 13 fig. 1949. — O) Iulie, August. Locuri cu icrbă, petrişiuri 

pe lângă drumuri. Tirgul-Horezu în Vilcea. 

9 A. odorata L. spec. p. 646. — Vulg. Pezedă. ozetă mirositore. 

Vulgarizată în horticultură. 

$ 2. Sepalele şi petalele în număr de câte 4; stigmele 3. Foile 

întregi. 

4. R. luteola [. spec. p. 448; Koch syn.p.97; Rehb. ic. germ. 2 

fig. 44492; Boiss. fl. or. 1 p. 434; Lindem. fl. cherson. 1 p. 73. — 

Locuri năsipose, argilo-glareose sau argilo-ealeare. Verciorova; Căli- 

măneşti; Valea-Topologului pe la Ciofringeni; pe Argeşi la Corbeni ; 

Brăila; Galaţi; în Dobrogea pe la Măcin, Constanţa, Tusla, Mangaliea. 
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XII. POLYGALACEA Lindl. nat. syst. 87. 

1. POLYGALA 1. gen. n. 53. 

$ 1. Maiore. Florile mari, avend cele 2 sepale dise aripe de 

10) = 19 na lungime. 
1. P. major Jacq. [l. austr. tab. 413 (1778); Koch syn. p. 9%; 

Rehb. icon. germ. 18 tab. 149; Boiss. fl. orient. 1 p. 474; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. vol. 16 fig. 1517. — P. neglecta A. Kern. st. bot. zeit. 

ann. 1868 p. 37 et exsie.! — d, Maiu, Iunie. Locuri cu icrbă, livedi 

uscate, poeni de pădure, rărişiuri ; în regiunea montană inferioră şi a 

câmpiilor. Câmpulung; Vulcana; Sinaia pe Caumpttu (Knecht.); Co- 

mana; Crivina; Buzău; Birlad; laşi; în Dobrogea pe la "Tulcea şi 

Nicoliţel. ă 

$ 9. Minore. Florile mediocre sau micutele, cele 2 sepăle aripe 

având 7—b5 sau 3 "". lungime. 

* Sepalele aripe 3 - nerviate, nervurele laterale ramuloso-venose, 

la virf sunt anastomozate cu nervura mediană, lungimea acestor se- 

pale este de 5—7 n». 
2. P. comosa Schkuhr handb. 2 tab. 296 (1808); Koch syn. 

p. 99; Rehb. icon. germ. 18 tab. 145; Boiss. fl. orient. 1 p. 475; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 16 fig. 1519. — P. vulgaris 0) elongata Ro- 

chel rar. banat. tab. 17 fig. 37. — Vulg. Ierbă lăptusă. Şopârliţă. — 

I. Maiu- lulie. Livedi şi locuri cu icrbă; în regiunea montană şi câm- 

peană, la noi frecuentă. Craiova; Himnie; Piteşti; Conţeşti, Câmpu- 

lung ; Rucăr, Valea-Muierei; Predeal, Buşteni, Sinaia; Câmpina; Ploeşti, 

Ghighiu ; Văleni; Tărtaşeşti, Ciocăneşti, Bucureşti, Fundeni; Comana ; 

Lehliu; Buzău; Piatra; Neamţu; laşi. 
8. e/atior. Cu portul înalt, 30—35 cent. şi cu înfăţişare de P: 

major întru ce priveşte caulii şi foile; racemele mult mai lungi şi florile 

mai mari ca cele de la forma specifică. — Predeal. 

3. P. vulgaris |. spec. p.986; Koch syn. p. 99 exclus. var.f; 

Rehb. ie. germ. 18 tab. 149; Boiss. fl. orient. 1 p. 476; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 16 fig. 1520; Sag. et Sehn. carp. centr. 2 p. 104. — 

Vulg. J&bă lăptosă. Şopârhiţă. — I, lunie, Iulie. Livedi şi locuri cu 

ierbă în regiunea montană. Olăneşti; Turnu-Roşu; Câmpulung, Nă- 
măeşti (Grec. enum. p. 13); Rucăr, Pajerea; Predeal, Sinaia (Grec. 

. €.); Văleni; Brăneşti; Comana; Găvane; Ceahlău la Hangu; Fălti- 

ceni spre pădurea IHuşilor; Schitul arcu. 
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f. densiflora "Tausch pl. select. P. vulgaris . alpestris Koch syn,. 

p. 99 (1843) - non Rchb. P. alpestris et P. amara Grec. enum. p. 13 

non alior. Racemele când mai lungi când mai scurte, dar densiflore. — 

Prin păsciuni şi livedi subalpine. Muntele Ghiţu; Posada pe Cumpttu 

(Knecht.); Sinaia ; Predeal; laşi la Schitul lui 'Tăriţă. 
'[. pseudo alpestris God. fl. jouras. (1853). P. vulgaris a) majuscula 

Sehur enum. transs. p. 89 (1866)? RHacemele avend florile mari, al- 

bastre, rare şi laxe, foile caulinare mai lălicele. — Predeal, Sinaia ; în 

livedile de la Schitul arcu. 

4. P. oxyptera lchb, pl. crit.1 (1823); ej. germ. excurs.p. 351; 

Sag. et Schn. carp. centr. 2 p. 104. — P. vulgaris fi. oxyptera Koch 
syn. p. 99; Rehb. icon. germ. vol. 18 tab. 145 fig. 2. — P. multicaulis 

Tausch. pl. select. — d, lulie, August. Livedi subalpine pe coastele 

munţilor la Predeai pe Susaiu. 
Diferă de specia precedentă prin caulii sci numeroşi acumbenţi 

şi nu adscendenţi, — prin racemele sale puțin elongate, abia cu 5—9 
flori şi nu elongate, multiflore, — prin sepalele aripe de formă rom- 

boidală, mai lungi şi mai ânguste de cât capsula, iar nu eliptice 

ecuilonge şi ecuilate cu capsula respectivă, — rachisul glabrescent, 

şi nu pubescenlt. 

ste ste 
da Sepalele aripe 3-nerviate, nervii laterali abia se ved a fi ra- 

muloso-venoşi: ei cu nervura mediană la virf nu se anastomosez. 
+ Florile mediocre, avend sepalele aripe ca de 5—7 "". lung. 

5. P. amarelia Crantz stirp. austr. 5 p. 438 (1769); A. Kern. 

sched. austr. hung. fasc. 2 n. 512 et botan. transs. recent. — P. mi- 

tifolia Fries nov. fl. suec. 2 p. 227 (1828)- non L. — P.ulkginosa Rehb. 

pl. crit. 1 fig. 40,41 (1823); ej. germ. excurs. p. 350. — P. austriaca 

£. uliginosa Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 198; Rehb. icon. germ. 18 tab. 147 

fig. 2 optime. — Pamara 2. austriaca Koch syn. p. 100 ex parte. — 

lunie - August. Livedi subalpine pe laturile munţilor, la locuri uscate, 

subsol calcar. Negoiu pe plaiul Clăbucetului; Predeal spre Schit ; Bu- 

ceci la Urlătoarea (Knecht.), pe Furnica şi pe Piatra-Arsă la Sinaia; 

în Vrancea pe la Găvane. 

Dup& Reichenbach, Koch, Grenier, Godron şi Neilreich, P. ama- 

rella Crantz este considerală drept P. amara Jacq. en. pl. vindob. p. 262 

(1762) etiam L. spec. p. 957 (1763). Cu tote acestea, adeverata formă 

de P. amara L. „filia Polygal vulgaris“ cu florile pe atât de mari cum 

sunt la P. vulgaris L. nu se află la noi. — L. Simkovici, în Enu- 
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meraţiea plantelor "Transilvaniei p. 114, indică în ransilvaniea pe 

P. amara Jacq. cu necertitudine. 

+ Florile micutele avend sepalele aripi de 3—5 mm. lung. 

6. P. austriaca (rantz. stirp. austr. lase. d p. 459 tab. 2 

fig. 4 (1769); Rehb. icon. germ. 18 tab. 147 fig. 1; A. Kern. sched. 

II. 513; Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 197; Sag. Schn. carp. centr.9p. 105. 

P. amara 5. austriaca Koch syn. p. 100. — d, lunie-August. Păsciuni 

alpine. Turnu-Roşiu; Buceci la Sinaia pe Furnica; Petrile-Domnei în 
Suceava (Br.) şi pe virtul Harcului. 

Florile sale sunt micutele, sepalele aripe egalez şi nu întrec lun- 

oimea capsulei care este rotundă la bază şi mai lată ca aceste sepale. 

In privința acesta, icona lui Reichenbach, întru ce priveşte n. 1 de 

la fig. ], tab. 147 vol. 18, este neexactă. 

XIII. BALSAMINACEAE Lindl. nat. syst. p. 138 

1. IMPATIENS 1. gen. n. 1005. 

|. 1. Nolitangere |. spec. p. 1329; Sturm deutsch. h. 5; koch 

syn. p. 157; Bchb. ic. germ. 3. f. 4483; Schlechtă. Lang. deutseh. 21 

fig. 2130. —- Vulg. Slăbănvgă. Brie. — 4, Lulie, August. Păduri, codri; 

în regiunea montană. Baea-de-Aramă; (Uloşani pe Culmea-Cernei şi 

în valea Cernei ; Monăstirea Tismana ; Lainici ; Olăneşti; Coziea; Curtea- 

de-Argeşi, Corbeni; Câmpulung, Nămăești pe Pravăţu; Rucăr, Dim- 

bovicioara ; Predeal, Buşteni, Sinaia; Slănic în Bacău; Agapiea, MO- 

năstirea Neamţu (Grec. enum. p. 17); în Suceava pe totă Bistriţa, 

pe Neagra, pe Barnaru şi pe Barnarelu. 

e Ba/samine hortensis Desp. (Impatiens Dalsamine L.) —  Vulg. 

Canale. Canaluţe ; 
€& Tropaeolum mujus Li. — Vulg. Călțunasi, Conduru- Domuei, Lu- 

pidragi. 'Tote vulgarizate în horticultură. — () Vara. 

XIV. DIANTHACEA Ach. Rich, elem bot. (ex p.) 

Trib. |. DIANTHEZE Boiss, Semințele lentiforme, hilul faţial; 2 sti- 

luri, embrionul drept. 

1. DIANTHUS 1. gen. n. zis. 

Ş 1. Marginea petalelor fimbriată. 

1. D. superbus [.. fl. succ. p. 146 (1755); Koch syn. p. 107; 

Rehb. ic. germ. 6 fig. 5032; Boiss. fl. orient. 1 p. 495; Schlechtd. 

Grecescu D. Dr. — C. 132%. 9 
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Lang. deutsch. 12 fig. 1120. — Vulg. Gardfe sălbatice. Garofe de munte. 

d. Iulie, August. Livedi, poeni, locuri deschise, stânci; în regiunea 

montană. Valea Oltului la Coziea şi pe muntele Coziea ; Dimbovicioara, 

Pajerea ; Predeal, Buşteni, Sinaia; Piatra; Ceahlău ; Agapiea, Mână- 

stirea Neamţu (Chan. exsic. Grec. enum. p. 14%); în Suceava prin li- 

vedile despre Cornu-luncei şi la Broşteni. 

3. speciosus hcehb. germ. excurs. n. 5032 £. (1830); ic. germ. 6 

fig. 5052 b; Schur enum. transs. p. 99. D. Wimmeri Wichura în verh. 

sehles. gesel. 1544 p. 75; Neilr. diagn. p. 25. — Stânci, păsciuni al- 

pine. Buceci; Piatra-Mare. 

2. D. serotinus W. el Kit. rar. hung. tab. 172 (1804); Rehb. 

ie. germ. 6 fig. 5027; Neilr. diagn. p. 23. — Livedi, finaţe, pajişti; pe 

dealuri. d. Iulie, August. Bacău la Oneşti; Tirgu-Oenei. Nu cum-va 

acesta ar fi D. arenarius (uebh. manuscr. ? (ved. Kanitz pl. roman. 

n. 289; Br. prodr. p. 195). 

3. D. spiculifolius Schur enum. transs. p. 95 (1566) - exclus. 

synon.; Auct. transs. recent. —D. plumarius Baumg. enum. transs. | 

390 (1816) et Auct. transs. olim - non L. D. pungarieus Andre bot. zeit. 

vol. 11 p. 456 (1553)-non Rehb. D. petraeus A.Kern. est. bot. zeit. 15683 

p. 90 quoad piantam nostram et Auct. transs. ex p.; Br. prodr. p. 195 

-non W. et Rit. — d. lulie, August. Livedi, păseiuni, stânci; în 

regiunea alpină şi sub-alpină: În Argeşi pe Moldoveanu şi pe Ne- 
goiu ; în Muscel pe munţii Dimbovicioarei şi la Pajerea; Predeal și 

în tot coprinsul Bucecilor ; frecuent. 

4. D. petrzeus W. et Lit. rar. hung. tab. 222 (1512); Rehb. 

ie. germ. 6 fig. 5028; Neilr. diagn. p. 25. D. integripetalus Sehur en. 

transs. p. 98 (1566); Simk. enum. transs. p. 121. — , lunie, Iulie. 

Stânei abrupte. Valea 'Tesnei la Gaura-Fetei; valea Monăstirei Bi- 

strița, frecuent. 

$ 2. Marginea petalelor dentată. 

1. Florile solitare sau alăturate câte 2-5 în fascicule. 

5. D. glacialis Il:encke in Jazq. collect. 2 p. 54% (17858); Sturm 

deutsch, h. 25; Koch syn. p. 105; Rehb. ic. germ. 6 fig. 5037; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 1112. D. geli dus Sehott. analecta p. 5% 

(1852). — d, Iulie, August. Pe culmile alpine. Negoiu; Buceci pe 

Costila, Caraimanu şi Bătrânele la Strungă. 
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“6. D. callizonus Scholt Kotschy bot. zeit. 1551 p. 199; Griseb. 

iter. hung. p. 303. — d. lulie, August. Piatra-lui-Craiu (Simk. exsic.!) 

7. D. Henteri [lcu(i. in (Griseb. et Sch. iter. hung. p. 303 (1859); 

Sehur enum. Transs. p. 97; Simk. enum. transs. p. 121. D. Kayse- 

rianus Schur olim. D. Brandaa Panc. in Br. prodr. p. 194 (1883). — 

4, Iunie, Iulie. Stâncei la locuri deschise pe munţi. Valea Jiului la 
Lainici până la Păişiu; valea Oltului de la Coziea în sus pină la Go- 

lotreni, Stănişoara şi muntele Coziea, frecuent ; Negoiu; ucăr pe 
Gimbavu, şi Dimbovicioara. 

8. D. nardiformis Janka nov. turcic. brev. 2 n. 24 (1575); 

Velen. fl. bulg. p. 73. — 9. lunie, lulie. Stânci calcare, aprice. În Do- 

brogea lângă Măcin pe muntele Sulue, lângă Alibeichioi pe muntele 

Consulu, lenisala la Castelul-(ienovez. 

9. D. deltoides [. spec. p. 586; Koch syn. p. 105; Behb. ie 
germ. 6 lig. 5040. Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 12 fig. 1113. D. su- 

pinus Lam. îl. tr. 2 p. 534 (1778). — d. lulie. Locuri cu icrbă, păsciuni; 

pe dealuri. Mânăstirea Neamţu (Chan. exsic.); pe lângă Fălticeni. 

10. D. campestris M. Pic). (|. t. c. 1 p. 326 cl 497 (1908), 
vol. 3 p. 298 (1819); Ledeb. fl. ross. 1 p. 278; Boiss. fl. orient. 1 
p. 504; Lindem. îl. cherson. 1 p. Sl. — . Iunie, Iulie. Livedi pe 

dealuri la locuri uscate. Agapiea (D. deltoides Grec. enum. p. I4-non 
L.), Mânăstirea Neamţu (Chan.) 

11. D. guttatus M. Dicb. îl. î. c. 1 p. B25S(1808) et vol. 3p.300 

(1819); DC. prodr. Lp. 358. D. Seguieri var. lus. a. Ledeb. fl. ross. | 
p.271 „squams calyeinz ejusdem longitudines*. D. pratensisM. Bieb. 
|. t. e. vol. 3 p. 300 DC. prodr. 1 p. 358 şi squam calyeina inte- 
riores exterioribus subbrevioripus. — Y. lunie, lulie. Locuri de luncă, 
pădurici. Buzău pe la Dumbrava: Galaţi la Fileşti; Tecuci pe la 
câmpia Cierului şi la lunea "Țigăneştilor, frecuent; Perlad la Grădina- 
Publică. 

12. D. glabriusculus Kit. in linnza vol. 32 ann. 1862 p. 528 
(pro var. Dianthi collini); Borb. in magyar. tudo. akad. kâzlem. 1876 

p. 219. — d, lunie, Iulie. În regiunea montană inferioră din Moldova 
i, prin păduri şi rărişiuri. Piatra, Bisericani; valea Crăcoani- 

lor pe la Osloveni; Bălţăteşti; Agapiea (D. silvestris Grec. enum: 

p. I4-non Wulf. D. trifascieulatus var. nanus pauciflovus Br. prode, 
p. 192), Neamţu. 
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Exemplarele nostre sunt de o asemenare perlectă cu cele din 

Galiţiea şi Bucovina, sub numele de D. glabriuseulus Kit. distribuite 

de B. Blocki. Planta acesta trebue considerată ca specie proprie de 

oarece nu este identică cu D. collinus W. et Kit. şi de oarece âncă, 

acest din urmă, nici că există prin părţile precitate ca să dea loc 

unei varietăţi. Marschall de Bieberstein, în flora tauro-caueasică vol. | 

p. 328 şi în vol. 3 p. 299, descrie sub numele de Dicnthus montanus 

(D. Seguieri fi. Ledeb. fl. ross. | p. 277) o specie ce ne pare identică 
cu planta nostră în privința tutulor caracterelor, cu excepţie că foile 

aceslui din urmă sunt 3-nervate şi prin urmare mai ânguste. D. col- 

linus W. et Kit. ca diferenţe are caulii hirsuto-seabri, foile linear-lan- 
ceolate plane d-nervate, florile subfasciculato-agregate şi mai sesile, 

scuamele calicelui ovate şi abrupt terminate în aristă aspră. 
e D. Caryophyllus Li .spec. p. 537 c. var. — Vulg. Cuişioră. Garofă. 

Sacfin. Vîsdogă, — d. La noi numa în horticultură, frecuent şi vul- 

garizat chiar pe la ţeră. 

e D. chinensis |. spec. p. 555. — Vulg. Grarofițe, Cuişiore. — 1-) În 

horticultură, vulgarizat. 

2. Florile numerose, agregato-fasciculate în capitule terminale. 

13. D. trifasciculatus Lil. in Schult. west. bot. ed. 1514 vol. 

p. 654%; Rehb. ic. germ. 6 f. 5021; Heuff. enum. banat p. 23; Neilr. 

diagn. p. 20. D. lancifolius 'Tauseh in Flora ann. 1531 vol. lp.915. — 

4. lunie, lulie. În regiunea montană din Olteniea, tuferişe, poale de 

păduri pe costele munţilor petroşi. Cerneţi în valea 'Topolniţei sus; 

Tismana; valea Jiului la Lainici; Câneni şi hiu-Vadului până la 

Turnu-hoşiu, frecuent. —- Tipic. 

14. D. transsilvanicus Schur sert. (|. transs. n. 405 (1959) 

solum nomen; Sehur enum. transs. p. 95 descriptum; (Gzato exsie.! 

D. heptaneurus Uriseb. et Seh. iter hung. în Wiegm. arehiv. 1552 

p. 502. D. aggregatus Ul. Hottm. exsice. 1563! Grec. enum. p. 14 - non 

Poir. D. dacicus Grec. în herb. fl. rom. olim. — Y, lulie, August. 'Tu- 

ferişiuri, mărăcinişiuri, crânguri, margini de păduri în regiunea dea- 

lurilor și a câmpiilor. Craiova pe la Şimnic şi Cârcea; Baălceşti; Po- 

pînzăleşti ; Drăgăşiani pe Dealu-Oltului ; Stolnici; Morteni, Vultu- 

reanca; Ciocăneşti ; Comana, Gurbanu, Băneasa în Vlaşea. 

15. D. compactus lil. in Schult. oster. fl. ed. 1384 vol. 1 

p. 65%; Rehb. ic. germ. 6 f. 5014; Neilr. diag. p. 20. — Vulg. Gardfe. 

Gavofițe-de-munte. — SĂ, lunie, lulie. În regiunea montană. Negoiu pe 



DIANTHACEZE 97 

Podeanu; Buceci, in tot coprinsul de la Sinaia pină la Buşteni ; valca 

Tarcăului la gura Brateşiului în districtul Neamţu (Knecht.). 

e 2. barbatus L.. spec. 586. Vulg. Garofe. (rarofițe-le-gyrădină. — 

I, Vara. — În horticultură vulgarizat. 

16. D. pseudobarbatus Pess. a lhchb. germ. excurs. p. 505 

(1830) juxta ad D. trifaseiculato, sed. non synonymus; Blocki cast. 

bot. zeit. ann. 1554 p. 215 descriptum. D. liburnicus Ledeb. fl. ross. 

1 p.277 sec. Blocki 1. e. p. 307-noa Bart. D. membranaceus Borb. ast. 

bot, zeit. ann. 1876 p.925. D. Rehmanni Blocki ast. bo!. zeit. ann. 1580. 

D. collinus Auct. fl. galiz. plur.-non W. et Kit. — Y. lunie, lulie. Prin 

livedi la locuri deschise, pe dealuri şi prin tuferişe. Focşiani; Piatra 

către Bisericani şi Pingăraţi; în Suceava la Fălticeni spre pădurea 

Huşilor ; Podu-Tureului; Birlad; laşi pe la Galata; Botoşiani spre 

Agatton; în Dobrogea pe la Măcin, Babadag, Tusla, Mangalia. Co- 

padin, Bairamdede. 

17. D. Carthusianorum |.. spec. p. 556; Sturm deutsch. h. 27 

mal6; Koch syn. p. 103; Rehb. ic. germ. 6 fig. 5019e; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 12 fig. 1106; Neilr. diagn. p. 20 et 21 var. 2 pratensis; 

Simk. enum. transs. p. [17 quoad synonym. D. saxigenus Sehur enum. 

transs. p. 93 (1566). — Vulg. Garofe-de-câmp. Garofe sălbatice. Ga- 

rofițe. Cuişiore. — d. lunie, lulie. Livedi în regiunea montană. Tirgu- 

jiul; Corbeni; hucăr; Predeal, Buşteni, Sinaia; 

f. reflexus Neilr. diagn. p. 21|. — D. vaginatus Hehb. icon. germ. 

6 fig. D0lS-non Vill. D. Carthusianorum +. banaticus Heutf. enum. 

banat. p. 32 (1558)-non D. banaticus Heutt. in Griseb. et Sch. iter. 

hung. n. 58 (1852). — 4, Llunie, lulie. Livedi, poeni, erânguleţe şi ră- 

rişiuri; în regiunea câmpurilor şi a dealurilor. Verciorova ; Ciocăneşti, 

Buftea, Chitila; Comarnic; Dealu-Mare pe la Bucov, Scăeni; Tecuci; 

Vaslui; laşi; in Dobrogea pe la Măcin, Alibeichioi, Babadagh ; 

“. puberulus Simk. kozlem. XV (1578) p. 531 etexsic.! D. Carthu- 

sianorum *ţ. campestris Heultt. enum. ban. p. 32 (1558)- non M. Bieb. 

l.€. (vid. supra n. 10). D. Marisensis Simk. enum. transs. p. 115 (1886) 

etexsic.! — Y, lunie, lulie. Livedi cu icrbă. Predeal, Azuga ; Comarnic: 

Câmpina, Ploeşti; Bucureşti; Alexandriea, Netoţi în Teleorman; valea 

Cacovei la "Topoloveni; Vultureanca ; Comana; Bacău ; Dobrogea pe 

la Tulcea, Niculiţel. 
d. saxigenus Schurenum. transs. p.93 (1566). D. Marisensis var. l- 

vigatus Simk. |. e. — d, lulie, August. În regiunea alpină pe Ceahlău. 

18. D. tenuitolius Schur ast, bot. zeit, ann. 1355 p. 22; enum,. 
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lranss. p. 95. D. atrorubens Baumg. enum. transs. | p. 388 (1816)-non 

AN. D. Cavthusianorum f. ternatus Heutt. enum. banat. p. 32 (1858). 

D. gramineus Sehur. verh. siebenb. ver. ann. 1551 p. 177 - solum no- 
men. D. tenuis Sehur verh. siebenb. ver. ann. 1859 p. 153. — d. lunie, 

Iulie. Păsciuni alpine. Buceci, frecuent (D. cruentus Grec. enum. 1580, 

p. I+-non Gren. (odr.); în Suceava pe stânci şi pe coste pietrose la 

Broşteni pe Neagra către brânzarie; în Cheile Barnarului şi pe Rartu, 
frecuent. 

Ş. subneglectus Schur enum. p. 95 (1566): ca de 10—15 cent. 

înălțime ; foile radicale formând stut, forte linear-ânguste, revolute 

cam rigide pungulente, capitulele 2—3 flore. Pe plaimi. Buceci. 

19. D. sabuletorum Ilcul(f. enum. banat. p. 32 (1558); A. Kern. 

sched. austr. hung. fascic. 2. p. 67. D. diutinus Rehb. ic. germ. 6 

fig. 5017 (1544) - non Kit. în Schultes cest. fl. ann. 1814. D. Carthusia- 

norum'ţ. arenarius Neilr. diagu. p.21.—Canli tetragoni şi cu asperităţi 

puberulente forte m&nunte, verdi sau glaucescenţi; foile moi, verdi, 

linear-ânguste, la virf acute, 1-3 nervate, puberulento-aspre, vagina 

ca de 6-—7 ori mai lungă de cât lărgimea sa, ea şi nodurile nu pre- 

sentez înflătură ; capitulele cam scurte şi fasciculate, densiflore; foile 

involucrale dilatate, au marginea scariosă, virful cuspidat şi abia egalez 

nivelul limbului calcinal, scuamele ce împresor caliciul sunt glabre, 

coriace şi de aspect palid sau cu puțin rumen oacheşi pe partea dor- 

sală, pe când pe margine sunt lăticel searioso-membranoide neciliate, 

lat-obovate, abrupt-acuminate, acumenul forte scurt şi uşior deflex, 

totalitatea lor egaleză sau întrece cu puţin jumătatea caliciurilor ca- 

pitulului ; caliciul enumeră 1 cent. lung. şi 31/pmm lărgime, oacheşi- 

purpuriu, având dinţii scurticei dar cam lătişiori oval-oblusi sau cam 

acuminaţi; limbul petalelor glabru, purpuriu, obovat, uşior dentat, mai 

lat de cât unghicula care este insă cu puţin mai lungă. — “|, Maiu, 

lunie. 

Locuri năsipose sau pietrişi m&nunt cu năsip sau humus, pe 

lângă drumuri şi pe la rupturi de coste. Verciorova; Simian, Hinova, 

dealu Stirminei în Mehedinţi; Caracal; Craiova la Breasta; Bârlad. 

Astădi se ştie că adeveratul D. diutinus Kit. in Schult. osst. fl. 
ann. 1514, luat drept D. polymorphus M. Bieb. fl. t. e. | p. 324 (1808) 

de autorii germani şi ungari, este cu totul o specie distinctă. Graţie 

cercetărilor profesorului V. Borbas din Pesta, D. fiutinus Kit. a fost 

regăsit la locul clasic, distribuit prin Herbariul Normal al lui Fr. Schultz 

de actualul director lgn. Dorfler din Viena şi însoţit de o dare de 

seamă din partea eminentului botanist Dr. Arpad de Degen. Prin ur- 



DIANTHA CEE 99 

mare, denumirea de D. iutinus dată de Reichenbach speciei nostre, 

ce creşte şi in Ungariea, este eronată şi neadmisibilă. 

20. D. capitatus DC. cat. hort. monsp. ann. 1513 p. 105 

prodr. 1 p. 356; Ledeb. fl. ross. 1 p. 276; Boiss. fl. orient. 1 p. Dl4. 

D. atrorubens M. Bieb. fl. t. e. l p. 324 (1808)- non All. — d. lunie, 

lulie, Locuri aprice pe dealuri, pe coste, rărişiuri, crânguri (D. cruentus 
Grec. enum. p. 14 sec. Ul. Hoffin. exsic.!). Craiova; Ciocâneşti, Chitila; 

Comana ; "Tecuci; laşi la Miroslava. 

21. D. giganteus D'Urv. enum. pl. archipel. p. 4% (1522); 

DC. prodr. 1 p. 356; Velen. fl. bulg. p. SI. D. glaucophyllus Rehb. ic. 

germ. 6 fig. 5015 c (1844)- non Hornem. D. banaticus Heuft. in Griseb. 

et Seh. iter hung. n. 58 (1852); Boiss. fl. orient. 1 p. bl5-non D. 

Carthusianorum +. Heuff. enum. banat. p. 32 (1358). D. Balbisii Heuft. 

enum. banat. p. 33; Fuss transs. exc.; Sehur enum. transs. p. 94. alio- 

rumque-non Ser. in DC. 1. e. — Y. lunie, lulie. Locuri aprice inculte, 

pietrişiuri sau năsipuri argilose. Verciorova (D. pruinosus Janka, Neilr. 

diagn. p. 22): valea Cernei la Gaura-Fetei ; dealurile Cerneţului; Gra- 

iova pe dealuri, Rubăneşti; valea Oltului pe Naroţu şi Cozieu; Sinaia 

pe Plaiul-Cumpătu (Knecht.); Buzău pe la Sărata, Bisca, Beceni (D. 

collinus Grec. enum. p. 14-non Balb. nec W. et K.); Măcin, Isaccea, 

Cocoşi, Nicoliţel, Greci. 

22. D. serbicus Welist. beitr. 2 zu flora von Alban. fide A. 

Degen exsic.! D. pinifolius Janka st: bot. zeit. ann. 1570 p. 25; Br. 

prodr. p. 194 et Auct. hung.exp.-non Sibth.etSm. prodr. fl. grec. — 

I. lunie, lulie. Pe câstele petrose şi pe stâncile aprice ale munţilor 

de la Verciorova spre Gura-Văei. 

23. D. pseudarmeria M. Dicb. fl. î. c. Lp. 325 (1805); DC. 

prodr. lp. 355; Ledeb. fl. ross.vol. | p.275; Boiss. fl. orient. | p. 508.— 

d, lunie, lulie. Locuri uprice pe coste, în Dobrogea: calea de la Baba- 

dagh spre Cavgagiea. 

24. D. Armeriastrum Woller ast. bot. zeit. ann. 1555 

p. 318. D. pseudarmevia Wierzb. in leuft enum. ban. p. 32 pro var. 

6. Dianthii Armerie - non M. Bieb. |. €. Diantus Armeria b. grandi- 

florus Schur enum. transs. p. 91 (1866). D. cory/mbosus Borb. Kozlem. 

XII ann. 1875: djabb jelent. magyar. flor. p. SI, etiam Boiss. 1. orient. | 

p. 508 - an Sibth. et Sm. fl. grace.4p. 852 — 3 Lunie, lulie. Livedi, 

pocni, margini de păduri pe dealuri, Severin pe dealul Buliga ; Hinova, 
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Bucura, Hăcea în Mehedinţi; valea Motrului pe la Broşteni ; Tismana; 

in Vâlcea pe dealurile de la valea Otăseului. 

25. D. Armeria |.. spec. p. 556; Sturm deutsch. h. 23; Koch 

syn. p. 103; Rehb. ic. germ. 6 fig. 5011; Boiss. [l. orient. Lp. 508; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 12 fl. 1104. — 3 Iunie, Iulie. Livedi, mă- 

răcinişiuri, margini şi poale de păduri. Cerneţi; Broşteni; Călimă- 

neșşti, Coziea, Stănişioara; Curtea-de-Argeş; Stolnici ; Sturzeni, 'Tirgo- 

vişte, Vulcana; Ciocăneşti, Bucureşti ; Comana; Ploeşti, Văleni (Grec. 

enum. p. 1%), Dealu-Mare; Beceni; în Suceava pe Suha-mare spre 

lesle; Broşteni. 

26. D. Pseudo-Grisebachii. — Verde, peste tot puberulent. 

Rădăcina verticală simplă, lungă, fuzitormă, emite 5 — 5 cauli subţiri 

simpli sau puţin ramilicaţi, totul constitue un mic stuf ca de 8—10 

cent. înălțime ; foile flascide sau moi uninerviate, având 2 cent. lun- 

gime pe 2 mm. lăţime, la virf acute sau obtuse, scurt vaginate, vagi- 

sinele nenodose; [lorile terminale solitare au foile involucrale verdi, 

linear-oblungi uninerviate, egalez sau abia întrec caliciul; scuamele 

caliciului în număr de două, adprese, ovato-lanceolete în partea lor in- 

ferioră, verdi pe parlea dorsală şi nu mult scariose pe margini, merg 

uşior şi insensibil ângustându-se intrun virf prelung, mole, verde şi 

acuminat ce abia egalez tubul caliciului; acesta este cilindroid, pu- 

berulent, verde sau puţin purpuriu, are dinţii laceolato-acuminaţi; 

petalele truncate oblungi, au lamina paucidentată, barbulată, purpurie, 

semenată cu puncte alburii pe ariea sa medie şi cu puncte oacheşi ce 

descriu un arc la bază. — d, lunie, lulie. 

Hab. Locuri cu ierbă: în lunea Zeletinului lingă Podu-Turcu- 

lui în Moldova. Găsit şi cules de Dr. P. Păulescu în anul 1895. 

Face parte din grupa Dianthi dentati Boiss. alături de cei pe- 

renici, cu foile moi linear-lancolate şi caliciul bi-scamat, însă în afini- 
tate cu D. cor//mbosus Sibth. 

Prin portul s€u şi felul florilor sale, acestă specie semănă torte 

mult cu Dianthus Grisebachii Boiss. diagn. | p. 62. D. Pseudarmeria var. 

viscidus (riseb. spicil. rumel. | p. 153 (1542) - sed non. D. viscidus Bory 

et Chaub. fl. pelop. tab. 13 fig. 1 (1532); insă se deosebeşte de acesta: 

1*, prin taliea sa cu mult mai scundă şi prin stulul abia de 3—5 axe 

caulinare, iar nu de numeroşi cauli lungi adscendenţi şi cu fascicule 

sterile de foi radicale; 2%, prin indumentul puberulent fin ce acopere 

părţile sale verdi, iar nu glandulose-pubescent; 5, prin florile sale 

numa solitare, iar nu reunite în fascicule bi-tri flore, 
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intru ce priveşte deosebirele ce exist între speciea nostră alături 

de D. Grisebachii, comparativ cu D. corymbosus Sibth. cu D. arme- 

riastrum Woll. cu D.tenuiflorus Boiss. şi cu D. viscidus Bory etChaub. 

si se consulte Flora Orientalis de Boissier vol 1 p. 507 — 509 şi Flora 

Dulgavica de Velenowski p. 76 şi 77. 

$ 5. Marginea petalelor întregă sau uşior crenată: petalele pa- 

lide şi glabre. 
27. D. pallens Sibth. Sm. [l. grase. vol. | p. 236 (L506)el vol. 4 

p. 57 tab. 399 (1515); Doiss. [l. orient. | p. 455 D. bicolor M. Bieb. 

fi. t. €. 1 p. 329 (1808); Ledeb fl. ross. 1 p. 289. Ser.in DC.prodr. | 

p. 360 (1824). — 33 lunie, Iulie. Câmpuri la locuri fertile; în Dobro- 

gea (D leptopetalus Kanitz pl. roman. Br. fl. dobr.-non Willd.): 'Pusla, 
Mangaliea ; Bairamdede, Copadin; Garloalie, Periclie. 

2. TUNICA Scop. /. carn. 1 p. 300. 

3 |. Florile solitare sau 2—3 agregate involucrate. 2) lo) 

1. Limbul petalic bine diterenţiat de unghiculă. Plante anuale. 
1. T. prolifera Scop. fl. carn. | p. 503 (1772); Boiss. Îl. orient. 

| p. 516. Dianthus proliferus L. spec. p. 557; Koch syn. p. 102; DC, 

prodr. | p. 555. hohlrauschia prolifera Behb. icon. germ. 6 f. 509 

(1544). — (9) lulie, August. Petrişiuri, pruntişiuri, locuri de luncă. 

Severin, Şimian, Iinova; Broşteni, Străhaea; Craiova; Călimăneşti, 

Gibla; Stolnici; Chitila, Bucureşti; Giurgiu, Băneasa, Comana; Feteşti; 

Bărboşi, Galaţi; Măcin, Tulcea; Constanţa; Bairamdede. 

9. Limbul petalic deseresce treptat în unghiculă. Plante perenice. 

2. T. Saxifraga Scop. [l. carn. | p. 300 (ed. 1772); Koch syn. 
p. 102; Rehb. icon. germ. 6 fig. 5006 b; Boiss. fl. orient. 1 p. 519. 

Guypsophila Saxzifraga L. spec. p. 58%; DC. prodr, | p. 354. G. rigida 

Rehb. |. €. fig. 5006-non LL. spec. p. 555 cujus stirps pedunculis bi- 

foris dignoscitur (Conf. Boiss. îl. or. 1 p. 518). — d. lunie, lulie. 

Pruntişiuri, margini de torente secate, maluri de coste rupte pe lingă 

drumuri. Vereiorova penă la Schela-(ladovei; Baea-de-Aramă la 

Valea-Găinei. 

Ş 2. Florile solitare neinvolucrate; restul cum la 7. Sazifraga. 

3. T. illyrica boiss. [|], orient. | p. 520 (1567); Velen. îl. bilg. 

p. 63. Saponaria illurica Li. mant. p. 70 (1762). Gypsophila illyrica 

Rehb. ie. germ. 6 [. 4999 sub Pied/eria. — Gypsophila cretica Uriseb. 

spicil. rumel. | p. 15% (15%2)-non Lin. TPunica Haynaldiana Janka 

pl. exsie. ex itincre banatico 1570, — d. lunie, Iulie. Petrişi diluvian 
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pe la rupturi de coste pe lângă drum. Schela-Cladovei, Verciorova ; 

frecuentă. 

Trib. IL. LYCHNIDIE.E Boiss. Semințele renitorme sau subglobose, 

hilul lateral; embrionul spiralic sau arcuat, periferic. 

Secţia I. Caliciul foră nervure comisurale; două stiluri. 

3. GYPSOPHILA /. gen. n. st3. 

Ş 1. Caliciul oblung, obconico-tubulos. Plante anuale cu ramifi- 

caţii subţirele. 

1. G. muralis [. spec. p. 583; Sturm deutsch. h. 1; Koch 

syn. p. 102; Rehb. icon. germ. 6 fig. 4997 et 4998; Boiss. Îl. orient. 

1 p. 554%; Sehlecht. Lang. deutsch. 12 fig. 1100. — 0) Maiu— August. 

Câmpuri, la locuri cultivate, grâne, porumburi, mirişti vechi, prunti- 

şiuri; forte vulgară. Craiova; Rimnic, Călimăneşti; Stolnici; Vultu- 

reanca ; Titu; Giurgiu, Băneasa, Comana; Bucureşti, Ciocăneşti; Perişi, 

Ploeşti; Buda, Plopeni, Slănic (Grec. enum. p. 14); Buzău; "Tecuci; 
Dobrogea. 

$ 2. Caliciul scurt turbinat sau campanuliform. Perenice, vi- 

gurose. 

1. Paniculate. 

2. G. trichotoma Wender. ind. semin. hort. marburg. ann. 

1535 n. 3; Ledeb. fl. ross. vol. 1 p. 297; Boiss. fl. orient. 1 pe B4I. 

G. perfoliata L. spec. p. 593 ex p. quoad plantam orientalem. — 3 

lunie, lulie. Prin dunele maritime în Dobrogea: Constanţa la Mamaia, 

Tusla. 

3. G. paniculata |. spec. p. 553; Koch syn. p. LOL; Rchb. 

icon. germ. 6 fig. 5005; Boiss. fl. orient. 1 p. 542; Sehlecht. Lang. 

deutsch. 12 fig. 1098. G. efjusa 'Tausch în Flora ann. 1850 vol. 1 p. 

244; Rehb. ic. germ. 6 fig. 5005 b.— Vulg. Ipsoriţă. Ipcărige. Iperige.— 

d, lunie, Iulie. In regiunea şesurilor, pe câmpuri. Hanu-Conache ; 

Tecuci, Ţigăneşti; Birlad. 

4. G. tastigiata |. spec. p. 552; Koch syn. p. 101; Hehb. ic. 

germ. 6 fig. 5002; Ledeb. fl. ross. | p. 299 lusus 1; Sehlecht. Lang. 

deutsch. 12 fig. 1097. G. arenaria W. et Kit. rar. hung. | p. 60 tab. 

41 (1500). — d, lunie, lulie. Locuri sterile. Fălciu. 

2. Uapitate sau glomerate. 

5. G. glomerata Pall. ind. taur. ap. M. Bieb. 1. t.c.lp. 521 

(1808) et 3 p. 297 (1519); Ledeb. fl. ross. L p. 299; Boiss. fl. orient, 
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Lp. 547. — Stânci abrupte în regiunea montană inferioră. — €, lunie, 
lulie. Schela-Cladovei pe primele stânci abrupte de conglomerat ce 
incep de aci spre Gura-Văei; in Dobrogea la Mangalia pe stâncile 
de la sorgintea minerală sulfurosă. 

6. G. transsilvanica Spreng. neu. entd. 1 p. 300 (1520). 
Banffia petrea Baumg. enum. transs. | p. 355 (1816); DC. prodr. 1 
p. 309, et Auct. plur. Gypsophila petrea Rehb. germ. exe. p. SOL 
(1532) et icon. germ. 6 fig. 4996 (sub Banftia)-sed non Fenzl in En- 
dlich. gen. p. 971 (1840) et in Ledeb. fl. ross. 1 p. 291. — Y, Iulie, 
August. Stânci, pepiscuri alpine. Negoiu; Buceci; Piatra-Mare ; Ceahlău. 

4. SAPONARIA /. gen. n. 364. 

Ş 1. Caliciul inflat, cu anguli aripiformi ; petalele neapendiculate. 

1. S. Vaccaria |. spec. p. 555; Koch syn. p. 105; Boiss. 11. 

orient. 1 p. 525; Sehlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 1122. Vaccaria pi/- 
ramidalis îl. d. wetter. 2 p. 55 (1300); Rehb. ic. germ. 6 fig. 4991. V. 
vulgaris Host. fl. austr. 1 p.348 (1927).--Vulg. Plorea-Călugărului. Văca- 

viță .— (-) Maiu-lulie. Câmpuri şi la locuri fertile, prin grâne, porum- 

buri, mirişti vechi; frecuentă. Craiova; Caracăl; Băneasa, Comana ; 

Titu, Ciocăneşti, Bucureşti; Ploeşti; Tecuci ; Birlad la Crângu; Neamţu. 

Ş 2. Caliciul cilindric neangulat, nearipat ; petalele apendiculate. 
2. S. officinalis |. spec. p. 55%; Koch syn. p. 1085; Rchb. ie. 

germ. 6 fig. 4995; Boiss. [l. orient. 1 p. 527; Schlechtd. Lang. deutsch. 

| fig. 1125. Bootia vulgaris Neck. delic. gailo-belg. 1 p. 193 (1768). — 

Vulg. Săpunariţă. Odagaci. Soponu-calului. — Y, Lulie, August. Prun- 
tişiurile riurilor şi ale torentelor; locuri umede de luncă şi zăvoiuri. 
Cerneţi pe "Topolnița; Broşteni, Străhaea ; Tirgujiul; Craiova; Stol- 
nici; Câmpulung; Leordeni, Titu; Pucioasa; Ciocăneşti, Buftea, Cri- 
vina; Bucureşti; Comana; Ploeşti, lunea "Teleajenului; Câmpina: 
Buz&u; Neamţu; Mălin, Fălticeni; Broşteni; Botoşiani. 

3. S. glutinosa M. Dic). fl. (.c. 1 p. 322 (1808); Rehb. ic. 
germ. 6 fig. 4994 b; Boiss. îl. orient. 1 p. 528; Neilr. diagn. p. 23. — 
d. lunie, Iulie. 'Puterişe pe câstele munţilor la Verciorova, frecuentă. 

Secţ. II. Caliciul cu nervure comisurale pronunţate; embrionu 
periferic. 

A. Ovariul cu trei stiluri. 

5. CUCUBALUS Tourn. instil. tab. 176, 

|. C. baccifer [. spec. p. 591; Koch syn. p. 105; Rehb. icon. 
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germ. 6 î. 5122; Boiss. îl. orient. 1 p. 657; Schlechtd. Lang. deutsch. 12 

lig. 1126. Silene baccifera Both. tent. fl. germ. 2 p. 491 (1739). — Vulg. 

Guşa-porumbului. — €, lulie, August. Prin tuterişe pe lingă păduri, 

pe garduri rustice. Cerneţi pe dealurile lorgutovei şi Dumbrăviţei; 

Broşteni, Străhaea; Craiova; Bălceşti; Călimăneşti, Coziea; Riu-Va- 

dului; “Topoloveni, Leordeni; Ciocăneşti; Tirgu-Ocenei spre Măgura 

(Grec. enum. p. 13); Buzău pe la pădurea Crivina; Podu-Turcului în 

lunca Zeletinului. 

6. HELIOSPERMA hc. repert. herb. p. 200. 

1. H. quadrifidum lchb.repert. herb. p.206 (1541);ic. germ. 

fig. DOSI. Cucubalus quadrifidus L. spec. ed. 1755 p. 415. Silene qud- 

drifida L. spec. p. 602; Koch syn. p. Ll4; Sehlechtd. Lang. deutsch. 12 

fig. 11485. S. quadridentata Boiss. îl. or. | p. 656. — Meliosperma pudi- 

bunda Hoftmanns. in Hehb,. pl. erit. vol. 9 icon. 1117; icon. germ. 6 

fig. 5052; Boiss. |. c. dacă capsula întrece şi ese din caliciu. -— d. lunie, 

lulie. Locuri umede umbrose prin văi montane, pe lingă riuşiore. 

Munţii Cernei pe Scărişioara; Cetatea lui Vlad-Țepeşi pe Argeşi ; Dim- 

bovicioara; Predeal, Buşteni, Sinaia. 

2. H. alpestris lichb. repert. herb.p. 202 (1541); icon. germ. 6 

fig. 5053. Silene alpestris Jacq. fl. austr. | tab. 96 (1773); Koch syn. 

p. 115; Schlechtd. Lang. deutseh. 12 f. 1149. — Y, lulie. Prin văi 

subalpine quasi alpine, la locuri umede şi umbrose. Buceci in Valea- 

Albă sus ; Poiana-[apului prin valea Babelor. 

7. SILENE 1. gen. n. 307. 

Ş 1. Florile unisexuate, micutele; plante dioice, monoice. 

1. S. Otites Smith (|. brit. 2 p. +96 (1500); Koch syn. p. 111; 

Ledeb. fl. ross. 1 p. 309; Rehb. ic. germ. 6 fig. 5094 forma typica, 

genuina; Boiss. fl. orient. | p. 606; Schlechtd. Lang. deutseh. 12 

f. Ll56. Cucubalus Otites L. spec. p. 594. — 4, Maiu-lulie. Livedi, 

câmpuri, tuferişe. Călimăneşti, Coziea; în Dobrogea pe la Caranasib, 

Periclie. 

f. macrophylla Otth in DC. prodr. 1 p. 369 (1524). 5. pseudotites 

Bess. ap. Rehb. ic. germ. 6 fig. 5095. — Cu portul mai "nalt de cât 

forma tipică şi mai rămosă, ramurile cam scurte cu cime verticilare 

multiflore subeongeste; foile radicale şi caulinare inferiore cu mult 

mai mari, obovato-spatulate oblungi, 10—12 cent. lungime, atenuate 

in lung pețiol. Câmpuri, tuferişiuri, poeni pe lingă păduri. Segarcea; 

Craiova; Câneni, hiu-Vadului; Dobrogea pe la Copadin, Bairamdede, 
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*. parviflora Ledeb. 11. ross. | p. 310. 5. parviflora Pers. syn. | 

p. 497 (1805); DC. prodr. 1 p. 370; Boiss. fl. orient. 1 p. 607; Rehb. 

icon. germ. 6 fig. 5096. — Diferă de cele precedente că panicula, pe- 

dunculele şi caliciul sunt pubescent-aspre. — Dobrogea pe la Caranasib 

şi Constanţa. 

2. wolgensis Ledeb. . e. exclus. synon. Besseri; Lindem. fl. chers. 

1 p. 86. 5. wolgensis Spreng. ind. semin. Halas. p. 6 (1507); Otth in 

DC. prodr. 1 p. 370; Rehb. ie. germ. 6 fig. 5097; Boiss. Îl. orient | 

p. 607. S.effusa Otth in DC. prodr. 1 p. 370 (1524). — Mult mai înaltă 

şi vigurosă de cât cele precedente, cauli în totă jumătatea superioră 

oposit-ramificaţi, ramurile lungi şi cele inferiore forte lungi, tote port 

cime dichase multiflore efus-ramificate. — Câmpuri, pe lângă grâne, 

drumuri. Giurgiu, Băneasa, Comana; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti şi 

împrejurimele sale (S. OHites Grec. enum. p. 13); Lehliu; Feteşti 

Măcin. 

2. S. densiflora |) Urv. enum. p. +7 (1522); Boiss, Îl. orient, 

1 p. 607; Velen. fl. bulg. p. 60. $. Otites 5. densiflora Dith in DC. 

prodr. | p. 369. $. Otites var. 2 lus. a. Ledeb. fl. ross. | p. 909. Silene 

eraltata Friw. in Flora ann. 1835 p. 323. — Cu mult mai mare prin 

portul său de cât tote cele precedente. Caul înalt, ca de un metru, 

viguros şi foliat, în partea sa inferioră dens şi mole pubescent, în cea 

superidră glabru şi viscos, nu prea mult rămos, ramurile oposite 

scurticele; florile întoemesc cine verticilare multiflore congeste. şi 

distante; bracteele mici ovato-triangulare seariose; caliciul obeonie 

glabru cu dinţii obtusi; petalele de un galben-verdui sau gălbeniciose, 
linear spatulate, întregi, neapendiculate; capsula la maturitate măricică 

şi ca de 8S—9mn lung. seminţele mari netuberculate. — d. Maiu-lulie. 

Pe câstele munţilor şi dealurilor la locuri petrose. Verciorova; Piatra 

spre Bistriţa şi Bisericani; Dobrogea. 

Ş 2. Florile hermafrodite, mari şi frumose. 
1. Perenice. Capsula în partea inferioră 3-loculară. 

a. Limbul petalie întreg sau ugior bilobat. Acaule sau scundace. 

3. S. acaulis [. spec. p. 603; Koch syn. p. 115; Rehb. icon. 

germ. 6 fig.! 5084; Sehlecht. Lang. deutsch. 12 f. 1151. — d, Iunie, 

Iulie. — Pe comele munţilor în regiunea alpină. Godeanu; Păpuşea ; 

Buceci (Br. Knecht.); Piatra-Mare ; Ceahlău. 

4. S. dinarica Spreng. syst. 2 p. 405 (1825); Rehb. icon. 

germ. 6 fig. 514; Fuss. transs. exeurs. p. 100; Neilr. diagn. p. 36. 
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5. depressa Baumg. enum. transs. | p. 404 (1316)-non M. Bieb. 

Saponaria Baumgarteni Janka in linna vol. 30 (1559-60) p. 559. — 

4, lulie, August. Stânci. rupturi de stâncose în regiunea alpină. Pe 

Scărişoara subt Godeanu în Mehedinţi ; Negoiu (Simk.) 

b. Limbul petalic bifid. Cauleseente cu portul înalt. 

* Caliciul globoid înflat vesiculos, reticulato-nervos. Cimă dichază 

simplă sau repetată. 

5. S. Zawadzkii Ile). in. Zaw. fl. galiz. et bukovină p. 191 

(1835); Neilr. diagn. p. 25; Simk. enum. transs. p. 124.  Melandium 

Zuwadzkii Al. Br. in Flora ann. 1543 p. 357, sed ob stylos tres et ad 

Silenem pertinet. Ly/chnis nivalis Baumg. mant. p. 43 (1546). Silenanthe 

Zueadzlii Griseb. et Sch. iter hung. n. 56 (1552). Elisanthe Zawadzkii 

Fenzl in Fuss transs. excurs. p. 106. — , lulie, August. In regiunea 

alpină. Pe Ceahlău (Br. Knecht.) 

6. S. venosa Gilib. fl. jithuan. 5 p. 165 (1751); Simk. enum. 

transs. p. 124. S. inflata Smith fl. brit. 2 p. 467 (1800); Koch syn. p. 

112; Rehb. germ. excurs. p. $23 et icon. germ. 6 fig. 5120 a, tab. 299 
forma genuina s. typica. S. inflata a. vulgaris Otth in DC. prodr. | p. 

268 (1524). 5. vesicaria Schrad. ap Rehb. germ. excurs. p. 923 (1852); 

Bor. fl. centr. fr. p. 94.5. Cucubalus Wib. prim. fl. d. werth. p. 241 

(1799). Cucubalus Behen L. spec. p. 591 sed-non Silene Behen L. — 

Vulg. (Guşea-porumbului. — d. Maiu-lulie. Livedi în regiunea mon- 

tană, a dealurilor şi a câmpiilor. Cerneţi, Severin; Piteşti; Câmpu- 

lung, Nămăeşti; Predeal, Sinaia; Văleni (5. inflata Grec. enum. p. 15); 

Bucureşti; Buzău; Neamţu; Broşteni, pe Stănişioara şi pe la Fălticeni 

în Suceava; laşi. 
Ș. Antelopum. Cucubalus Antelopum Vest. ap. Rehb. germ. excurs. 

p. 825 (1532). Silene alpina Schur enum. transs. p. 104 (1866) exclus. 

synon.-non Lam. nec. Koch. — Latifolie, multi sau paucifloră, florile 

mai mari ca la tote celelalte varietăţi, dispuse în dichază ale căriea 

braţe sunt scurte sau de mediocră lungime. — In regiunea montană 

subalpină şi alpestră. Cerneţi pe dealul Stirminei; subt muntele Coziea 

la Stănişioara; pe Dimbovicioara; Predeal, Buşteni, Sinaia. 

. oleracea Fic. ap. Hchb. germ. exc. p. 523 (1839); ic. germ. 6 

fig. 5120 +. tab. 300. Silene oleracea Bor. fl. center. fr. p. 94. De înăl- 

țime mediocră sau scundacă, are tulpina consistentă forte ramificată 

şi culeată, emite mulţi cauli adscendenţi ce formez stuf; foile de lă- 

țime mediocră, lanceolate sau cam obovato-lanceolate acuminate. şi 

mult glauce, marginea netelă sau subtil ciliolată-seabră ; florile nu 
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prea mari, dispuse in cimă dichază puţin brachiată. La locuri petrose 
in regiunea montană sau pe coste aprice. Verciorova, Gura-Văei; 
Chiajna, Bucureşti; Sinaia pe subt Piatra-Arsă. 

d. angustifolia DC. îl. fe. 4 p. 747 (1505); prodr. 1 p. 368; Rehb. 
loc, cit. et icon. germ. 6 fig. 5120 5. tab. 300. — Diferă de prece- 
denta numa prin foile sale ânguste sau linear-ânguste acuminate şi 
intru câtva imai oblungi. Livedi, ograde de pruni. Bucureşti şi împre- 
jurimile sale; Predeal, Azuga; Valea-Boului, Urlaţi. 

| 2 paniculata. — S. saponaricefolia Rohrbach ast. bot. zeit. ann, 1879 
p. 73-non Schott. — De ordinar forte înaltă, peste un metru. Caul 
robust, glabru glauc, simplu sau şi cu ramuri lateraie; foile carno- 
sule, lat-ovate, ovato-eliptice sau ovato-lanceolate acute sau acumi- 
nate, întregi sau cartilagineu ciliate pe margini, de un verde închis, 
glabre şi papilare, glauce pe paginea inferidră. Cracii dichotomiei 
adesea forte lungi, 20—40 cent. lungime în totă întinderea simpodu- 
lui ; cimele lor ce se sueced au pedunculele drepte, divaricate sau 
erecto-patule şi pedunculele florilor terminale stau drepte, astfel că 
totă inflorescenţa are aspectul unei largi panicule. Florile mai mici 
de cum la formele precedente ale speciei, au caliciul de 10-12 mi 
lung., 7—5 m lărgime, ovoideu, înflat, ventricoso-deprimat la bază, 
reticulato-venos, puţin colorat în vinăt, Capsula subglobosă cu mult 
mai mică de căt caliciul pe care nu'l ample. — Livedi, crânguri, lăstari, 
mărăcinişiuri. Băneasa, Comana; Bucureşti, Herestrău, Băneasa ; Pe- 
riși, Crivina; Dealu-Mare pe la Bucov. 

Puțin se deosebeşte de următoarea şi să nu se confunde. 

7. S. Csereii Paumeg. enum. transs. 3 p. 345 (1516); Boiss. fl. 
orient. 1 p. 629; Velen. fl. bulg. p. 61. 8. saponariaețolia Schott ap. 
Rehb. germ. exc. p. 924 (1332); Rehb. icon. germ. 6 fig. 5121 op- 
time! Ledeb. fl. ross. | p. 305; Schur enum. transs. p. 103; Lindem. 
fl. eherson. | p. 55. 

Înaltă ca de 50—80 cent. în totul glabră şi mult glaucă. Caulul 
robusticel, simplu sau şi cu ramificații laterale. Foile carnosule late, 
ovate sau ovato-eliptice snbacuminate, întregi, cartilagineo-membra- 
nose, de un verde palid, glauce dar mai cu seamă pe desubt. Cracii 
dichotomiei forte lungi, 20—25 cent. în totă întinderea simpodului, 
cimele laterale ale simpodului scurte, au pedunculele şi florile aduse 
pe simpod, numa pedunculele terminale sunt date înafară, par a fi 
larerale şi sunt arcuat-ascendente, ceea ce dă inflorescenţei aspectul 
unor lungi raceme. Florile cam mici, au caliciul oblung-eliptie, 1 cent. 
lung., 5" lărgime, la bază atenuat, uşior reticulato-venos. Cap- 
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sula conoidă âmple tot caliciul şi cu puţin esse afară. — 4, Maiu, lu- 
nie. Mărăcinişiuri pe dealuri la locuri argilo-glareose. Dealu-Mare 

prin vii. 

*: Caliciul oblung, cilindrice sau ovato-eilindric, elaviform, cu 

nervuri lungitudinale, la maturitate aplicat pe capsulă. 

a. Paniculă de rămuri oposite terminate prin cime dichaze. 

+ Bobocii erecţi, peduneulele drepte, divergente. 

8. S. nemoralis W. etkil. rar. hung.3 tab. 249 (1519); Koch 

syn..p. 110; Rehb.icon. germ. 6 fig. 5111; Sechlechtd. Lang. deutsch, 19 

fig. 1151 tab. II. S.italica var. umbrosa et var. nemoralis Heutt. enum. 

banat. p. 36. 8. stalica Auct. banat. et transs. plur. - non Pers. cujus 

stirps genuina in ditione dacica non inveni. — Vulg. Lipici. Lipi- 

cidsă. — Y, lunie, lulie. Rărişiuri şi margini de păduri, tuferişe ; în 

regiunea montană şi a dealurilor. Valea Bahnei pe la Iloviţa, Ver- 

ciorova; dealurile Cerneţului şi pe Stirmina (S. pilosa Grec. enum. p. 15 

Ș. italica Br. prodr. p. 187 -non Pers.); Rimnie la Pădurea-Gurănoea ; Pre- 

deal pe Susaiu şi Clăbucetu-Taurului, Azuga, Buşteni; Florica, Leor- 

deni pe dealuri; Bacău la Palanca; în Suceava pe Stănişoara, pe Borca, 

Bistriţa şi Barnaru. 
î. pilosa. S. pilosa Spreng. syst. 2 p. 41 (1525); Rehb. icon. 

germ. 6 fig. 5119. Cucubalus mollissimus W. et Kit. rar. hung. 3 

tab. 248 (1312) - non L. spec. 593. — Foile cu indument dens pube- 

scent albicios mole; ealiciul şi peduneulele mult mai pubescento-vis- 

cose şi părose. În Dobrogea pe la Greci (Br.) 

+ Bobocii şi pedunculele florilor aplecate şi par a fi frânte. 

9. S. viridiflora |. spec. p. 597; Nehb. ic. germ. 6 fig. 510; 

Heuff. enum. ban. p. 36; Boiss. fl. orient. 1 p. 654; Neilr. diagn. p. 95. 
Păduri pe la rărişiuri. Cerneţi pe dealurile lorgutovei (Grec. in Br. 

prodr. p. 158); Baea-de-Aramă; Tismana; Lainici; Călimăneşti, Coziea, 

Turnu, Stănişioara ; Comana; Dobrogea pe la Mânăstirea Cocoşi, Ba- 

badagh. 

Prin bobocii s&i, adesea erecţi, şi pedunculele florilor ce nu prea 

sunt aplecat-frânte se apropie de grupa precedentă; prin caliciul seu 

ventricos, prin capsula sa oblungă ovato-ventricosă pe un carpofor 

forte scurt se ține de grupa Silenelor nutante. 

10. S. livida Willd. enum. hort. berol. p. 474 (1509); Koch syn. 

p. 111 et 439 pro var. Ș. nutanti see. Facehinio; Rehb. ic. germ. 6 

fig. 5106; Schlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 1155 tab. II. — d. Maiu, 



DIANTHACEĂ 109 

lunie. La locuri fertile, pecâmpuri, pe dealuri. Vulcana; Predeal: Chi- 
tila, Bucureşti, Băneasa (S. nutans Grec. enum. p. 13); Comana; Piatra 
pe la Pădurea-Balaurului; Botoşiani pe la pădurea Filipescu. 

Intermediară cu S. viridiflora şi S. nutans, are portui înalt, pa- 
nicula sa amplă se desface aproximativ egal de giur-împregiur. Se 
apropie mult de S. nutans prin caliciul stu ventricoso-elaviform, prin 
capsula sa cun carpofor tot asemenea de lung; însă se deosebeşte 

prin felul aperturei capsulei la maturitate ai căreia dinţi nu devin r&s- 

curbați ci erecţi. 

4. S. nutans L. spec. p. 596; Koch syn. p. 110; Hehb. ic, 

germ. 6 fig. 5105; Boiss. fl. orient. 1 p. 633 exclus. synon. W.et Kit.; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 1133 tab. |. — Y, lunie, Iulie. Li- 

vedi, poeni, tuferişiuri, rărişiuri de păduri în regiunea montană şi a 

dealurilor. Călimăneşti, Coziea; Vulcana; Predeal, Azuga; Buşteni, Sinaia 

(Grec.enum.p. 13); laşi; în Suceavape Bida (vulg. Militea) si pe Rarău. 
f. transsi/vanica. S. transsilvanica Schur ester. bot. zeit ann. 1859 

p. 22 et 286 solum nomen; Schur oster. bot. zeit. ann. 1860 p. 181; 

enum. transs. p. 110 pro. synon. Silenis saxatilis-sed non Sims. 

S. nutans f. alpina Heatt. enum. ban. p. 36 (1858). S. dubia Herb. fl. 

bukov. p. 388 (1859). — Y. lunie, lulie. În regiunea montană subalpină, 

quasi alpină. Paringu (J. Barth); Lainici; muntele Coziea; Ghiţu la 

Corbeni; Câmpulung; Dimbovicioara; Păpuşea; Sinaia (S. velutina Gr. 

enum. p. [3 quoad specimenes anno 1876 ab „Virfu-cu-Doru“ - non 

Pourr.), Buşteni, Azuga, Predeal; în Suceava la Broşteni pe Neagra, 

pe Barnaru, pe muntele Bida şi la Schitul Rar&u. 

b. Racemă de cime dichaze axilare oposite, sau de cime unipare. 
ț Caliciul peros sau pubescent. 
* Plante montane, rupestre. 

12. $. flavescens W.et Kit.rar. hung. 2 tab. 175 (1504); Rehb. 
ic. germ. 6 fig. 5090; [Heuft. enum. ban. p. 36; Boiss. fl. orient. 1 

p. 647; Neilr. diagn. p. 26. — d. lunie, Iulie. Stânci abrupte, fisuri 

stâncose în văi montane. Valea Oltețului la Polovraci; valea Mânăs- 
tirei Bistriţa şi valea Oltului pe la Coziea şi Masa-lui- Traian. 

13. S. spergulifolia M. Bieb. (|. î. c. 3 p. 305(1819); Rehb. ic. 

germ. 6 fig. 5101 „planta € Transsilvania ab Talmaci et Boitza lecta“; 

Lefeb. fl. ross. 1 p. 309; Boiss. fl orient. l p. 612. Ș. polpphyila M. 
Bieb. fl. t. c. 1 p. 328 (1808) - non L. in Willd. spee. 2 p. 705. Cucu- 
balus spergulifolius Dest. ann. mus. paris 4 fase. 66 p. 44 tab. 43; Willd. 

Grecescu D. Dr. — C, 132%, 10 
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spec. 2 p. 690 (1809). — I. lunie, Iulie. Locuri petrose, prin tuferişe, 

mărăcinişe pe la poalele munţilor. Vereiorova către Giura-Văei. 

** Plante procumbente cam sucose, arenicole. 

14. S. pontica Prândză veget. dobr. p. 26 (1884) solum nomen. 

Y, lunie, lulie. Prin dunele maritime ale mărei Negre în Dobrogea : 

Constanţa pe la Mamaea şi 'Tusla. 

+ Caliciul glabru. 

15. S. longiflora lhrh. beitr. 7 p. 144 (1792); Rehb. ic. germ. 

6 £. 5107; DC. prodr. 1 p. 382; Boiss. fl. orient. 1 p. 639. $. statici- 

folia Sibth. et Sm. fl. griec. 5 p. 2% sec. Boiss. 1. e. p. 958; Schleehtd. 

Lang. deutsch. 12 f. 1132. $. bupleuroides Ledeb. îl. ross. 1 p. 324 

(1842) - non L. — $. juncea Otth in DC. 1. e. S. longiflora var. linea- 

vifolia Heuft. enum. ban. p. 36. — d. lunie, lulie. Locuri uscate aprice 

pe dealuri, platouri. Schela Cladovei, Dudaşi; Galaţi; Dobrogea pe la 

Mangaliea. 

16. S. chlorantha Eli. beitr. 7 p. 146 (1792); Kochsyn. p. 111; 

Rehb. ie. germ. vol. 6 fig. 5102; Boiss. [1. orient. 1 p. 640; Sehlecehtd. 

Lang. deutsch. 12 fig. 1134. — 8. elata Otth in DC. prodr. 1. p. 370. — 

d. lunie, lulie. Pe dealuri la locuri deschise subpetrâse dar cu jerbă. 

Virtejkoi, Odobeşti ; Piatra între Bistriţa şi Bisericani; Schitul Rar&u. 

e. Cimă terminală dichază simplă sau corimboidă. 

17. S. petrza W. el Lit. rar. hung. tab. 164 (1812); Rehb. ic. 

germ. 6 fig. 5086; DOG. prodr. 1 p. 377; Heufi. enum. ban. p.36; 

Neilr. diagn. p. 95. — Y. lunie, lulie. În regiunea montană a Olte- 

niei, pe stânci abrupte. Valea "Pesnei la Gaura-Fetei; valea Oltețului 

la Polovraci; Mânăstirea Bistriţa; Coziea pe stâneile de la Bivolari şi 

la Masa-lui-Traian. 

18. S. Lerchenfeldiana bBaumg.enum. transs. 1 p. 395(1816); 

Rehb. icon. germ. 6 fig. recte 5092 (fig. 5091 € lapsu litograph.); Boiss. 

fl. orient. 1 p. 65%; Ileuft. enum. banat. p. 55. — d, lunie, Iulie. 

Stânei în regiunea montană quasi alpină. Muntele Bulzu pe culmea Scă- 

riței şi pe stâncile de pigmatită numite „Biserici, în Mehedinţi, la 1300 m. 

alt. (Saba Stetăn.); valea Jiului la Lainici către vana Păiuşu pe Ciocane. 

9. Anuale. 

a. Caliciul cu 10 nervuri lungitudinale, tubulos, cilindric sau 

claviform. 
+ Capsula în partea inferioră triloculară. 
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* Caliciul membranaceu, glabru; cimă dichază terminală corim- 

boidă. 
19. S. Armeria L. spec. p. 601; Sturm deutsch. h. 21; Koch 

syn. p. 113; Rehb. icon. germ. 6 fig. 5079; Boiss. fl. orient. 1 p.5833; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 11435. — () lulie, August. Locuri 

uscate năsipose, petrişiuri, pruntişiuri de riuri şi torente. Verciorova ; 
Călimăneşti prin Ostrov, Coziea; Piteşti; la Piatra pe Cozla ; Boto- 

şiani ; Dobrogea pe la Măcin, Greci. 

20. S. compacta Fisch. in Hornem. hort. hatn. 1 p.417(18315); 
Rehb. icon. germ. 6 fig. 5093; DC. prodr. 1 p. 354%; Ledeb. fl. ross. 1 

p. 325; Boiss. fl. orient. Lp. 582. 5. Armeria M. Bieb. fl. t.c.l 

p. 339-non L. — G lunie, Iulie. Stânci în munţii din Dobrogea: Mă- 
cin pe muntele Sulucu; Alibeichioi pe muntele Consulu sau Se- 

pelginu. 

** Caliciul hirsut. Racemă unipară sau de cime dichaze scurte, 

axilare. 

21. S. viscosa Pers. syn. | p. 497 (1305); Koch syn. p. 110; 

Rehb. icon. germ. vol. 6. fig. 5099; DC. prodr. Lp. 370; Boiss. fl. 

orient. | p. 582; Sehlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 1130. — Cucuba- 

lus viscosus L. spec. p. 386. Viscago glutinosa Baumg. enum. transs. | 

p. 395 (1816). — G' Maiu, lunie. Locuri fertile, mirişti, arături aban- 

donate. Severin, Şimian, Hinova; Isaccea, Nicoliţel. 

22. S. gallica |. spec. p. 595; Koch syn. p. 109; Rehb. ic. 

germ, 6 fig. 5054; DC. prodr. 1 p. 371; Boiss. fl. orient. 1 p. 590; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 12 f. 1127. — (3 Iunie, lulie. Petrişiuri cu 

ierbă pe lingă căi. Sinaia. 

23. S. dichotoma Ehrh. beitr. 7 p. 144(1799); W. et Kit. rar. 

hug. 1 tab. 29; Koch syn. p. 109; Rehb. ic. germ. 6 fig. 5074; Boiss. 

fl. orient. 1 p. 588; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 12 f. 1129. $. mem- 

branacea Poir. in Lam. encyel. meth. 7 p. 164 (1806) etiam DC. — 

C3 Maiu, lunie. La locuri fertile şi de cullură, câmpuri, căi, ograde de 

pruni (Grec. enum. p. 13). Craiova; Stolnici; Alexandriea; loneşti, 

Vultureanea ; Giurgiu; Băneasa, Comana; Bucureşti, Chitila, Ciocă- 

neşti ; Perişi, Crivina; Ploeşti; Buzău; Birlad; Dobrogea. 

24. S. racemosa 0Olhtin DC. prodr. | p. 384 (1824); Boiss. 

fl. orient. 1 p. 589. S. divaricata Sibth. Sm. fl. grec. 1 p. 414 (1506) 

- non Clem. — c$ lunie, Iulie. Locuri fertile în Dobrogea pe platoul 

dintre Copadin spre Bairamdeda, pe lingă cale. 
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Forte vecină de precedenta, însă nu identici şi se deosebeşte 
mult prin portul scu amplu, piramidal şi forte ramificat. 

Capsula în partea inferioră uniloculară. 

25. S. noctiflora |. spec. p. 599; Sturm deutsch. h. 3; Koch 

syn.p. 113; Rehb. icon. germ. 6 f. 5063: Schlechtd. Lang. deutsch. 12 

£. 1141. — 3 Maiu-lulie. Pe lingă ziduri vechi, locuri virane, curţi, 

grădini puţin îngrijite, câmpuri. Vârciorova spre Bahna; Craiova; 

Ghergani (Grec. enum. p. 13); prin făget la Stănişioara; Bucureşti ; 

Tirgu-Frumos, laşi; Broşteni în Suceava. 

b. Caliciul cu 20 — 60 nervuri lungitudinale, turbinatiform. 

26. S. conica |. spec. p. 598; koch syn. p. 113; Rehb. ie. 

germ. 6 fig. 5062; Boiss. fl. orient. 1 p. 578; Sehlechtendal Lang. 

deutsch. 12 fig. 1139. —/.) Maiu, lunie. La locuri aprice inculte. Ver- 

ciorova, Severin; Craiova; Bărboşi, Galaţi. 

27. S. subconica Lriw. in Flora ann. 1535 p. 334; Boiss. fl. 

orient. | p. 579; Velen. fl. bulg. p. 58. S. eylindriflora Uriseb. spicil. 

rumel. 1 p. 171 (1543)-non Otth. — (0) Maiu-lulie. Locuri aprice in- 

culte. pe lingă căi. Dobrogea: de la Copadin spre Ecki-Bilbil. 

Subsecţiea 2. Ovariul cu 5 stiluri distinete. 

8. MELANDRIUM hal. deutsch. /l. 1 p. 274. 

1. M. pratense lili. deutsch. fl. p. 274% (1796); Boiss. |. 

orient. | p. 660. Lychmis dioica 3. L. spec. p. 626. L. vespertina Sibth. 

fl. oxon. p. 146 (1794); Sturm deutseh. h. 23; Koch syn. p. 116; 

Rehb. icon. germ. 6 fig. 5125; Sehlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 1157.— 

Vulg. Opaiţă. Opăliţel. — 3 Maiu-August. Câmpuri pe la locuri 
fentile, grâne, căi, tuterişiuri. Baea-de-Aramă; Tismana; Călimăneşti, 

Riu-Vadului; Netoţi; Comana; Titu; Giocăneşti, Bucureşti (Silene 

pratensis Grec. enum. p. 15); Crivina, Ploeşti; Brăila; Birlad ; laşi; 

Fălticeni, Mânăstirea Slatina ; Broşteni. 

2. M. silvestre lohl. deutsch. fl. p. 274 (1796). — Lyyehnis 

dioica a. Li. spec. p. 626. Luychnis diurna Sibth. îl. oxon. p. 145 (1794); 
Sturm deutsch. h. 23; Koch syn. p. 116; Rehb. icon, germ. 6 [ig. 5196; 

Sehlechtd. Lang. deutseh. 12 fig. 1158.— Y, Iulie, August. Prin lo- 

curi umede umbrose, păduri, vâlcele, mai ales în regiunea submon- 

tană şi montană. Coziea, Stănişioara; Păpuşea; Dimbovicioara; Nă- 

măeşti, Câmpulung (Silene diurna Grec. enum. p. î3); Predeal, Buş- 
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teni, Sinaia ; Bacău; valea Tarcăului (Knecht. leg.); Monăstirea Neamţu 

(Chan.); la Broşteni in cheile Barnarului şi pe Barnaru-Mie, 

3. M. nemorale lichb. germ. exe.p. 524 (1532); icon. germ. 6 

fig. 5124. Lychmis nemoralis Heutt. ap.. Maly enum. p. 310 (1845); 

Heutt. enum. ban. p. 37; Neirl. diagn. p. 26. — Y, Iulie, August. Pă- 

duri umbrose, văi umede umbrose în regiunea montană subalpină şi 
a dealurilor mari. Cerneţi pe dealurile lorgutovei şi Dumbrăviţei ; 

Predeal prin valea Roşnovei spre Urziaru; în Buceci la Urlătoarea, 
în valea Peleşiului şi in Valea-Albă la Buşteni, frecuent. 

9. LYCHNIS /. gen. n. sS4exp. 

4. L. Floscuculi [.. spec. p. 695; Koch syn. p. 116; Boiss. îl. 

orient. | p. 655; Schlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 1156. Coceyganthe 

Floscuculi Rehb. icon. germ. 6 fig. 5129. — Vulg. Florea Cucului. Cu- 

culeasă. — d, Maiu- lulie. Prin livedi, fenațe, pomării. Cerneţi pe 

dealurile lorgutovei şi Dumbrăviţei; Craiova; Tirgujiul ; Olăneşti, 

Rimnic; Curtea-cle-Argeşi ; Câmpulung; Stilpeni, Piteşti (Grec. enum. 

p. 13); Predeal, Azuga, Buşteni, Sinaia; Comarnic; Vultureanca; Cio- 

căneşti, Perişi ; Chitila, Bucureşti; Comana; Buzău; Neamţu; Birlad ; 

laşi ; Botoşiani; Fălticeni, Mălin; Broşteni în Suceava. 
e L. cha/cedonica |. spec. p. 625. —Vulg. Cruciulițe. — Y, În 

horticultură pe la oraşe şi pe la ţeră. 

10. VISCARIA ha). deutsch. l. p. 37. 

1. V. vulgaris hohl. deutsch. fl. p. 37 (edit. 1512); Boiss. îl. 

orient. 1 p. 658 V. purpurea Wimm fl. siles. p. 67 (1540). Lychmis 

Viscaria LL. spec. p. 625; Koch syn. p. 115; Rehb. icon. germ. 6 

fig. 5131; Sehlechtd. Lang. deutseh. 12 f. 1152. — Vulg. Lipici. Lipi- 
cioasă. — Î, Maiu, Iunie. Prin livedi umede răcorose, pomării ; vul- 

gară. Severin; Craiova; Olăneşti; pe Clăbucetu subt Negoiu; Câmpu- 

lung, Stilpeni (Grec. enum. p. 13); Leordeni; loneşti, Cacova; Cio- 
căneşti, Chitila, Bucureşti; Sinaia; Monăstirea Neamţu (Chania exsic.); 

Birlad ; aşi. 

1]. AGROSTEMMA /. gen. n. 570. 

1. A. Githago [.. spec. p. 624; Sturm deutsch. h. 5. Koch syn. 

p. 117; Rehb. ie. germ. 6 fig. 5132; Schlechtd. Lang. deutsch. 12 

. 1159. Githago segetum Dest. catal. h. paris. p. 159 (1504); Boiss. 1. 

orient. 1 p. 661. — Vulg. Neghină. Zizanie., — O lunie, lulie. Prin 

grâne forte comună, mai puţin prin livedi şi alte părţi. Craiova; Ne- 
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toţi, Alexandriea; Stolnici; Vultureanca; Giurgiu, Băneasa, Comana; 

Titu; Ciocăneşti, Bucureşti; Ploeşti ; Buzeu; Neamţu (Chan. exsic. 
Grec. enum. p. 13) etc. 

2. A. Coronaria |. spec. p. 625; Rehb. ic. germ. 6 fig. 5133. 

Lujchmis Coronaria Lam. eneyel. meth. 3 p. 643 (1789); Koch syn. p. 116; 

Boiss. fl. or. 1 p.658; Schlechtd. Lang. deutsch. 12f. 1153. — Vulg. Barba- 

împăratului. Curcubeu. Flocoşică. Florea cununei. — 4, Maiu- Iulie. La 
locuri aprice, prin tuferişe sau mărăeinişiuri, în regiunea câmpenă. Se- 

verin, Hinova; Craiova; Stolnici; Leordeni (Grec. enum.p. 13); Vultu- 

reanca; Ciocăneşti, Bucureşti; Comana; Ploeşti; Buzău; Focşiani ; 

în Dobrogea: Isaccea, Cocoşi, Tulcea; Alibeichioi; Constanţa. 

XV. ALSINACEA Bartl. ord. nat. 

Divisiunea |. Foile nestipulate. 

Trib, 1. CERASTIEE Fenzl. Ovariul cu 5 stiluri (a rar 3— 4) opo- 

site sepalelor; capsula cilindrică sau cilindrico-conică, dehiscentă la 

virf prin 5 valve, valvele bidentate. 

1. MENCHIA Fr. beitr. 2 p. 277. 

1. M. mantica bartl. catal. sem. h. getting. 1837; Koch syn. 

p. 131; Boiss. fl. orient. 1 p. 712. Cerastium manticum L. spec. p. 629. 

Stellaria mantica DC. fl. fr. 3 p. 79% (1805); Sturm deutsch. h. 63. 

Pentaple mantica Rehb. ic. germ. 6 f. 4966. — (2) Maiu, Iunie. Livedi, 

locuri cu ierbă în părţile josnice. Vâreiorova spre gura Cerovăţului pe 

teritoriul neutru şi spre Gura-Văei. 

2. CERASTIUM 1. gen. n. 583. 

$ 1. Ovariul cu trei stiluri. 

i. C.anomalum W. et Kit. rar. hung. 1 p. 21 tab.22 (1800); Boiss. 

fl. orient. 1 p. 714. Stellaria viscida M. Bieb. fl. t. e. 1 p. 342 (1808); 
Sturm deutsch. h. 64; Koch syn. p. 129; Schlechtd. Lang. deutseh. 12 

fig. 1207. S. anomala Rehb. ic. germ. 6 fig. 4914 sub Dichodon. — 
]. Maiu, lunie. Locuri umede josnice, prin livedi şi pe la locuri cam 

sărate. Bucureşti, Herestrău ; Lunca Câlniştei la Comana spre Gră- 

dişte; Galaţi, Bărboşi. 

2. C. trigynum Vill. dauph. 3p. 6%5 (1789); Boiss. fl. orient. 1 

p. 715. Stellaria cerastoides L. spec. p. 60%; Sturm deutsch. h. 6%; 

Koch syn. p. 129; Sehlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 1208. Dichodon 
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cerastoides Rehb. ie. germ. 6 fig. 4915. — d. lulie, August. Stânci, 

fisuri de stânci în regiunea montană alpină. Godeanu şi Scărişioara ; 

Negoiu; Buceci pe Caraiman (Knecht.) şi pe Costila. 

$ 2. Ovariul cu cinci stiluri. 

1. Perenice: lulpina complicată, multicaulă şi cu lăstari radi- 

cali sterili. 

3- C. banaticum [Heuft. enum. ban. p. 4l (1855). 0. grandi- 

florum b. banaticum Bochel rar. ban. p. 33 fig. 6 (1828); Sturm 

deutsch. h. 64; Rehb. germ. exc. p. 799. 0. grandiflorum $. glabrum 

Koch syn.p.136 (1842). C.sufțruticosum Rchb. ic. germ. vol. 6 fig. 4987 

b.-non Lin. — Ş, Maiu, lunie. Pe costele petrose ale munţilor la Ver- 

ciorova şi pe Stirmina. 

4. C. arvense [. spec. p. 628 in sensu amplior; Koch. syn. 

p. 136; Fenzl in Ledeb. [l. ross. 1 p. 412; Boiss. fl. orient. 1 p. 725; 

Şehlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 1230. — Caulii şi lăstarii radicali 

sunt culcaţi pe pământ şi radicanţi, apoi adscendenţi, erecţi, înălticei 

sau înalţi mâle păroşi ; foile caulinice lineare oblungi sau lanceolate, 

unele din cele superidre au baza cam ovată, iar ale rămurilor sau 

ale fasciculelor axilare sunt şi mai ânguste, tote peste-tot mole p- 

rose; peduneulele şi sepalele cu peri hirsuţi viscoşi sau glanduliferi; 

capsula uşior curbă şi apertura sa manifest oblică (conf. Hhehb. germ. 

excurs. p. 798 et Auct. citat.) — 4. Maiu, lunie. Prin livedi şi locuri 

cu irbă în regiunea montană inferioră pină la limita regiunei sub- 

alpine. Monăstirea Mera în Vrancea; Mânăstirea Neamţu (Chan.) 

5. C. ciliatum W. et Kit. rar. hung. tab. 225 (1812); Rehb. 

germ. exc. p. 798 et in icon. germ. 6 fig. 4981. C. arvense î. alpicolum 

Fenzl in Ledeb. fl. ross. 1 p. 413 exelus. syn. Linnai. — Caulii în partea 

inferidră infracto-adscendenţi, însoţiţi de lăstari sterili înalţi şi formez 

stuf, în partea inferioră aprope cu totul glabri sau puberulenţi, în cea 

medie şi superioră pubescenţi, perii reverşi; foile oblungi lanceolat- 

lineare sau cam ovale la bază, iar spre virf acute, marginea mai mult 

sau mai puţin ciliată, peste-tot sau numa pe desubt glabre; pedun- 

culele şi sepalele cu peri hirsuţi simpli sau in amestecătură şi cu peri 

viscoşi glanduliferi; capsula ovoidă dreptă (!) cu apertura dreptă. (C. 

strictum Grec. enum. p. l5-non [.) — d. lunie, lulie. Livedi, locuri 

deschise în regiunea montană subalpină. Subt Negoiu pe Clăbucetu; 

Oiticu ; Rucăr, Pajerea; Predeal, Azuga ; Buşteni, Sinaia. 

6, C. Lerchenfeldianum Schur enum. transs. p. 122 (1866). 
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Diferă de precedentul numa prin foile sale mole-perose pe ambeie faţe 

și comparativ mai late. — 0. coronense Schur phytogr. p. 15% (1877) 

este întocma cum cel present, atit că foile sunt mult mai ânguste.— 

d, lunie, lulie. Livedi subalpine. Predeal, Buşteni, Sinaia. 

7. C. Soleirolii Ser. in Duby bot. gallic. p. 57 (1827). C. sgua- 

lidum Ram. exsie. Billotii n. 2227 et in acta acad. paris. 1828 p. 158. 

C. lanatum $. „vere lanatum dense floccoso* Rchb. germ. exc. p. 797. 

0. alpinum ?. glutinosum Koch syn. ed. 2 p. 135.— 4, lulie, August, 

Culmi alpine. Buceci (0. lonatum Gr. enum. p. 14 etin Br. prodr. p.196). 

8. C. lanatum Lam. encyel. meth. 1 p. 680 (1789); Rehb. germ. 

exe. p. 797 excel. var. f; icon. germ. 6 fig. 4976. C. villosum Baumg. 

enum,. transs. 1 p. 424 (1316). Cerastium alpinum *. lanatum Koch syn: 

p. 135; Gren. Godr. fl. fr. p. 1 p. 271. — Ă, lulie, August. Stânci şi 

păsciuni în regiunea alpină superidră. Godeanu; Buceci; Piatra-Mare. 

9. C. alpinum L. spec. p. 625; Hehb. germ. exc. p. 797 exclus. 

synon; icon, germ. 6 fig. 4977; Sturin deutsch. îl. h. 64; Koch syn. 

p. 135 exclus. variet. ; Sehlechtd. Lang. deutsch. 12 f. 1228. C. alpinum 

7. hirsutum Ledeb. fl. ross. 1 p. 411. — Y, Iulie, August. Pe piscurile 

alpine. Godeanu; Negoiu; Păpuşea; Piatra-Mare. 

10. C. transsilvanicum Schur in verh.siebenb. ver. 1851 p. 117 

solum nomen ; Griseb. et Seh. iter hung. p. 305 n. 76 (1852); Schur. 

enum. transs. p. 121 descriptum. — Y. lunie, lulie. Stânci abrupte 

în regiunea alpină, pe la 1800 m. alt. Buceci pe Costila şi Caraimanu 

în Valea-Albă sus. 

Prin portul şi mărimea florilor se apropie cu totul de C. arvense şi 
de C. alpinum; prin torma foilor şi portul caulilor se apropie de C. vul- 

gatum L. şi C. fontanum Baumg. însă foile sale sunt şi mai mari, elip- 
tice, verdi, glabre, papilate şi puţin sparsiu ciliate, meritalele egalez 

foile sau că sunt cu puţin mai lungi, florile mari. 

Mi. C. fontanum baumg. enum. transs. | p. 425 (1816). C. ma- 

crocarpum Schur verh. siebenb. ver. ann. 1851 p. 177 solum nomen; 

verh. siebenb. ver. ann. 1$59 p. 131 descriptum ; Schur enum. transs. 

p. 120; an CO vulgatum +. macrocarpum Ledeb. fl. ross. | p. 4092 C. 

longirostre Wichura verh. schles. gesel. 1554 p. 47; Neilr. diagn. 

p. 29. — d. lulie, August. Livedi, locuri cu icrbă şi locuri aspre în 

regiunea montană. Negoiu, muntele Ghitu; Bughea, Câmpulung; 

Predeal; Piatra-Mare; Buşteni, Sinaia, 
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&. geniculatum. Cauli numeroşi lungi, în tierţiul lor inferior forte 

intracto-geniculaţi, apoi erecţi, stricţi; pedunculele florale forte lungi, 

asemenea şi meritalele. An C. triziale var. trichotomum Schur enum. 

transs. p. 1202 — Locuri petrose, glareose în regiunea subalpină. Bu- 

ceci în valea Babelor şi la Poena-Stânei. 

%. glabrescens. Stutos, statura de 10 cent. înalt; cauli bifariu sau 

torte sparsiu şi mănunţel pubescenţi; foile şi sepalele glabre. Pe virtu- 

rile muntelui Piatra-Mare. 

12. C. vulgatum [,. spec. p. 627; Paumg. enum. transs. | p. 

421; Ledeb. fl. ross. 1 p. 408; Boiss. fl. orient. 1p. 796. C. triviale 

Link enum. h. berol. 1 p. 433 (1821); Koch syn. p. 133; Rehb. icon. 

germ. 6 f. 4972; Schlecht. Lang. deutsch. 12 fig. 1924. C. viseosum L. 
herb.-non spec. pl. — Vulg. Struna-cocoşiului. — (3 Maiu- August. 

a. hirsutum Fries. novit. ed. 2 p. 125 (18328). C. vulgatum legili- 

mum (L. 1. €.) C. vulgatum a. braehypetalum lus. 3. Ledeb. fl. ross. 1 
p. 408 (1842); C. triviale Link enum. |. €. Sturm deutsch. h. 63. — 
De ordinar cu prea puţini lăstari sau lipsă ; caulii, pedunculele, foile ŞI 
sepalele mai mult sau mai puţin dens hirsute, lipsă de peri glanduloşi. 
Formă forte comună. Livedi, locuri cu ierbă, pe la locurile de cultură, 
petrişiuri sau locuri cam năsipose pe lingă căi, coste rupte. Riu-Va- 
dului, Câneni; Câmpulung; Ciocăneşti, Buftea; Chitila, Bucureşti ; 
Comana; Paserea ; Lehliu; Vrancea ; Dobrogea: SEA a 

£. glandulosum Koch syn. p. 13%. C. vulgatum a. în aclu/petalum 
lus. 2, Ledeb. |. ec. — Tâte caracterele varietăței precedente, insă 
caulii în partea lor supericră, pedunculele, bracteele şi sepalele au şi 
numeroşi peri glandulari. Prin livedi: la Vulcana în Dimboviţa. 

1. holosteoides Koch syn. p. 134. C. holosteoides Fries novit. ed. 
2 p. 126 (1828); Sturm deutseh. h. 63. C vulgatum a. braclu/petalum 
lus. 1 Ledeb. loc. cit. — Tote caracterele celor două precedente 
intru ce concerne forma părţilor, însă foile şi caulii pină aprope 
de cime sunt glabri sau abia unifariu păroşi.-—Păsciuni alpine. Sinaia ; 
Piatra-Mare; în Rarău pe la Schit. 

â. alpinum Sturm deutsch. h. 63; Koch syn. p. 134. O. vule atu 
î. alpinum Ledeb. fl. ross. 1 p. 409. Caulii şi lăstarii radicali de ordi- 
nar forte numeroşi, adscendenţi, polifili; foile lăticele, ele şi caulii 
dens perose, perii lungi şi scurţi; capsula ângustioră şi întrece sepalele 
co jumătate mai mult, are acelea-şi dimensii cum cele precedente. 
Păsciuni alpine şi subalpine. Predeal; plaiul Cumpetului şi plaiul 
Gagului la Possada. 

Nu putem împărtăşi opiniunea botaniştilor cari reunesc varie- 
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tatea acesta cu C. fontanum Baumg. (C. macrocarpum Sehur. O. 

longirostre Wich.) de oarece ea nu este nici macrantă şi nici macro- 

carpă ca speciea Baumgartiană. 

e. /ancifolium Sehur enum. transs. p. 119. Caulii forte lungi, cam 

de 40—50 cent. geniculaţi; foile mediişi superidre mari, oval-lanceolate 
35": lungime, 10": lăţime, cele inferiore mai mici spatuleforme, 

meritalele medii şi ramificaţiile primare ale cimelor forte lungi; florile 

forte numerose; planta îmbrăcată cu abundenţi peri simpli, foră peri 

glandulari ; prin portul său general aduce cu C. silvaticum. Sol humifer 

prin văile umbrose subalpine. Buceci în Valea-Albă pe laturile Costilei. 

13. C. silvaticum W. et Kit. rar. hung. tab. 97 (1802); Sturm 

deutsch. h. 63; Koch syn. p. 134; Rehb. ic. germ. 6 fig. 4973; Schlecht. 

Lang. deutsch. 12 fig. 1926. — 3 Maiu, lunie. Păduri, dumbrave. 

Cerneţi pe dealurile lorgutovei şi Dumbrăviţei; Olăneşti; Vulcana; 

Ciocăneşti; Mogoşoea; Comana. 

2. Anuali: tulpina simplă, uni-paucicaulă fără lăstari radicali. 

a. Unghicula petalică barbulată. 

14. C. viscosum [.. spec. p.627 exclus. synon.; Ledeb. fl. ross. 

| p. 505; Boiss. fl. orient. vol. 1 p. 792. C. glomeratum 'Thuill. 

fI. paris. p. 296 (1790); Sturm deutsch. h. 63; Koch syn. p. 132. 

Schlecht. Lang. deutsch. 12fig. 1219; C. vulgatum Rehb. ic. germ. 6 fig. 

7970-non L. |. e. — (0) Aprille-lunie. Prin locurile de cultură, po- 

rumbişti, mirişti, grâne, pe la drumuri, rupturi de coste, petrişiuri 

cu ierbă sau cam den'adate. Simian, Hinova; Craiova; Conţeşti; Cio- 

căneşti, Tărtăşeşti; Chitila, Bucureşti; Comana; Brăila; Galaţi. 
f. geniculatum. Inalt cam de 30—35 cent. şi cam de jos dicho- 

tomico-ramificat, ramificaţiile lungi şi în mare parte meritalele expresiv 
geniculato-articulate. — Verciorova, Valea-Bahnei. 

15. C. brachypetalum Desp. în Pers. syn. | p. 520 (1805); 

Sturm deutsch. h. 63; Koch syn. p. 132; Rehb. ie. germ. 6 fig. 4971; 

Boiss. fl. orient. 1 p. 723; Sehlechtd. Lang. deutseh. 12 f. 1220. — 

(2) Aprilie - Maiu. Câmpuri, ogore, locuri cu ierbă precum urmeză: 

4. eglandulosum. C. brachypetalum legitimum. Partea caulinară de 

sus, ramificaţiile cimei, pedunenlele şi sepalele numa cu peri simpli: 

neglandulari. — Ponoare; Corbeni pe muntele Ghiţu; Comana; Bu- 

curești, FHereslrău. 

f. taurieum Spreng. syst. veg. 2 p. 419 (1825) pro specie; DC. 

prodr. 1 p. 415; Kern. sched. fasc. 2 p. 81. C. brachu/petalum glandu- 
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losum Koch syn. p. 132; Ledeb. fl. ross, 1 p. 404. —— Părţile plantei 

sus enumerate sunt acoperite cu peri glandulari. — Cu mult mai res- 

pândită ca cea precedentă. Verciorova; Severin, Iinova; Craiova; 

Câmpulung (Grec. enum, p. 14%; Br. prodr. p. 127); Chitila, Băneasa, 

Bucureşti ; Paserea; Lehliu; Dobrogea: Măcin, Ciucarova,Başehioi, etc. 

b. Unghicula petalică glabră. 
16. C. semidecandrum |. spec. p. 627; Sturm deutsch. h. 63; 

Koch syn. p. 133; Rehb. ic. germ. 6 fig. 4968; Boiss. fl. orient, 1 

p. 723; Schlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 1992. — (0) Aprilie, Maiu. 

Locuri cu icrbă. In Dobrogea: calea de la Başchioi către Ciucarova. 
Ș. nanum. Caule simplu, micutel şi subţire. Locuri pleşiuve prin 

livedi: Predeal. 

17. C. glutinosum Fries. novit. p. 5l (1514) et in fl. halland. 
p. 5l (1818); Koch syn. p. 133; Boiss. fl. orient. ] p. 724; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 12 fig. 1923. C. pumilum Sturm deutsch. h. 65; Griseb. 
spieil. rum. 1 p. 208; Rehb. ic. germ. 6 fig. 4969. C. pumilum var. 

viscarium Rehb. ic. germ. 6 fig. 4969 £. — C. obscurum Chaub. în St. 

Am. fl. agen. p. 181 tab. 4 fig. 1. (1521). — (O) Aprilie, Maiu. Prin 

locuri cu isrbă, locuri de păsciuni. Comana; Pasărea, Lehliu; Feteşti. 

18. C. bulgaricum Ucechtr, oster, bot zeit. ann. 1576 p. 221; 

Velen. îl. bulg. p. 86. — 0) Maiu, lunie. Locuri aprice cu icrbă, stânci 

cu ierbă în amestec cu C. tauricum pe la poalele muntelui Suluc lingă 

Măcin. 

Trib. II MALACHIEE Fenzl. Ovariul cu 5 stiluri alternisepale ; cap- 

sula ovoideo-pentagonă, dehiscenţa 5 - valvică, valvulele bifide. 

3. MALACHIUM /vies /. halland. p. 77 

1. M. aquaticum Fries. fl. halland. p. 77 (1315); Koch syn. 

p. 132; Boiss. fl. orient. 1 p. 731; Schlechtendal Lang. deutsch. 12. 
fig. 1218. Cerastium aquaticum LL. spec. p. 629; Sturm deulsch. 

fl. h. 63. Sfellaria aquatica Scop. fl. carn. | p. 319 (1760). — d, lunie. 

August. Locuri umede, marginea ptriuriurilor, locuri umbrose ; specie 

vulgară. Cerneţi prin văile dealurilor, Mânăstirea Tismana; Craiova; 

Călimăneşti, Coziea ; Câmpulung ; Predeal, Sinaia; Titu; Chitila, Bucu- 

reşti, Panteleimon (Grec. enum. p. 15); Buzeu; Slănic; Neamţu; Ga- 

laţi; Botoşiani, Agafton. 
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Trib. UI. ARENARIELE Fenzl. Ovariul de ordinar cu 3 stiluri opo- 

site-sepale ; capsula ovată sau ovato-conică dehişcentă în 6 valve, val- 

vele întregi. 

4. STELLARIA /. se. n. 305 exclus. spec. 

Ş 1. Caulii cilindrici. 

1. S. nemorum |. spec. p. 603; Sturm deutseh. h. 63; Koch 

syn, p. 129; Rehb. ic. germ. 6 fig. 4906; Boiss. fl. orient. 1 p. 706; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 1209. — Vulg. Steluţă. Steua-fetei. — 

4. Maiu-lulie. Păduri, locuri umbrose umede. Mânăstirea "Tismana; 

Lainici ; Corbeni; Câmpulung, Nămăeşti (Grec. enum. p. 14 et in Br. 

prodr. p. 1985); Comana; Tecuci la pădurea Bodeasa; Schitul Rur&u. 

Caulii şi pedunculele de giur-împregiur pubescent păroşi; pe- 

talele profund bitide indoit mai lungi de cât sepalele. 

2. S. Reichenbachii Wierzb. in hchb. ic. germ. vol. o et 6p. 34% 

(1841), sed. icon. deest; Heuftf enum. banat. p.40; Schur enum. transs. 

p. 117. —- Cerastium tetragonum Baumeg. enum. transs. 1 p. 424 (1866) 

sec. Simk. enum. transs. p. 137. — Y, lunie-August. Locuri umede 

umbrose în regiunea montană subalpină şi quasi alpină. Negoiu pe 

Nemţişioru; Dimbovicioara; Predeal; Buceci prin Valea-Albă la 
Buşteni, la Urlătoarea şi in valea Peleşiului. 

Diferă de specia legitimă fiind mai desvoltată şi mai decumbent- 

flascidă, caulii cam tetragonici în partea superidră şi unifariu peroşi 

pe peduncule; petalele mai puţin profund bifide şi laciniile lor mai 

ângusticele. 

3. S. media Vill. dauph. 3 p. 615 (17839); Koch syn. p. 129; 

Rchb. ic. germ. 6 fig. 4904; Boiss. fl. orient. 1 p. 707 ; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 12 fig. 1210. Alsine media L. spec. p. 389; Sturm deutsch. 

h. 1. — (0 Aprilie-August. La locuri umede josnice mai mult sau mai 

puțin umbrose; specie fârle comună (Grec. enum. p. 14). Craiova; 

Bucureşti ; Comana; Sloboziea, Doiceşti; Sinaia; Oneşti, Tirgu-Oeni; 

Mânăstirea Neamţu; în Suceava la Mălin, Găineşti, Broşteni, Rarcu. — 

Variază : 
a. legitima. Petalele profund bifide sunt mai scurte de cât se- 

palele ; caulii glabri dar unifariu-pubescenţi; 

3. neglecta Weihe in Bluft. et Fingerh. comp. 1 p. 560 (1825) 

pro specie; Rehb icon germ. vol. 6 fig. 4905. Stellaria umbrosa Opiz 

ap. Rehb. germ. exsie. n. 995. $. media var. major. Koch syn.p. 130; 

Boiss. fl. or. 1 p. 707 var.. — Mai cresculă dar şi mai flascidă, foile mai 
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ample; petalele mari aşia că egalez sau întrec cu puţin sepalele. — 

Sinaia, Buşteni; Bucureşti; Comana; Brăila; Galaţi pe la pădurea 

Dimiea spre Prut. 

. pallida Pire. Apetală, multieaulă, de un verde palid, pedicelele 

cam peste tot pubescente; stilurile scurte. Pe lingă ziduri, pe la gar- 

duri rustise, gropi umede. Comana; Bucureşti; Vaslui pe la Pădurea- 

Lipovăţu. 

$ 2. Caulii expresiv tetragonici. 

4. S. Holostea [. spec. p. 603; Koch syn. p. 130; Rehb. ic. 

germ. 6 fig. 4908; Boiss. fl. orient. !1 p. 707; Schlechtendal Lang. 

deutsch. 12 fig. 1912. — d, Aprilie, Maiu. Livedi, poeni cu icrbă, pe 

lângă păduri, în regiunea dealurilor şi a munţilor. Verciorova; Cer- 

neţi pe dealurile Poroinei şi Stirminei; Piteşti la Trivale; Câmpulung, 

Conţeşti; Vulcana; Predeal; Iaşi (vulg. I6rbă-mule); Botoşiani la co- 

muna Roşiori. 

5. S. graminea |. spec. p. 604; Sturm deutsch. h. 63; Koch 

syn. p. 130; Rehb. ic. germ. 6 fig. 4911; Boiss. fl. orient. 1 p. 707; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 1914. — Vulg. Pocoțea. Pocovină. 

Steluţă. — 4, Maiu- lulie. Livedi, locuri cu icrbă; specie vulgară 

(Grec. enum. p. 14). Verciorova, Severin, Hinova; valea Motrului pe 

la Broşteni, Străhaea; Hiu-Vadului; Coziea; Câmpulung; Pajerea; Pre- 

deal, Sinaia; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti ; Bisca-Husilei ; Monăsti- 

rea-Neamţu (Chan.) ; laşi. 

„6. S. Barthiana Schur phytogr. p. 142 (1576) pro specie. Are 

portul întreg şi caracterele florilor speciei precedente, însă bracteele şi 

foile peste tot glabre neciliate. — 4. lunie, Iulie. Prin locuri umede. 

Cioziea pe la Şipote; Olăneşti; muntele Ghiţu; Buzău pe la Dumbrava 

şi tuferişurile de la Crivina. 

7. S. glauca Wether. bot. arrang. 2 p. 240 (1776); Sturm 

deutseh. h. 63; Koch syn. p. 130; Rchb. ic. germ. 6 fig. 4909; Boiss. 

fl. orient. | p. 708; Sehlechtd. Lang. deutsch. vol. 12 fig. 1913. — 

S. graminea f. L. spec. p. 604. $. palustris Ehrh. beitr. 5 p. 176 

(1790); Retz. scand. ed. 2 p. 106 (1795). — d, Iunie, lulie. Păduri, 

locuri umbrose umede. Verciorova prin valea Bahnei spre lloviţa ; 
Predeal. 

8. S. uiiginosa Murray prodr. stirp. gott. p. 55 (1770); Koch 

syn. p. 51; Rehb. icon. germ. 6 fig. 3669; Boiss. fl. orient. 1 p. 708; 
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Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 12 fig. 1214. Stellaria graminea +. L. 

spec. p. 604. 5. Alsine Reichard 1]. m. trancot. n. 286 (1772). — E, lu- 

nie, lulie. Pe Racu în pădure prin locuri rovinose. 

5. HOLOSTEUM 1. gen. n. 104. 

1. H. umbellatum [.. spec. p. 130; Koch syn p. 129; Rehb. ie. 

germ. 6 fig. 4901; Boiss. fl. orient. 1 p. 709; Scehlechtendal Lang. 

deutsch. 12 fig. 1171. — HI. Heuffeli Wierzb. ap. Rchb. ic. germ. 6 

fig. 4901 f. (1541) item in Flora ann. 1842 vol. 1 p. 264 (Conf. Simk. 

enum. transs. p. 1383). — (2) Aprilie, Maiu. Prin locuri de cultură, 

grâne, porumburi, mirişti vechi, drumuri, păragini; specie vulgară; 

Conţeşti; Titu; 'Tărtăşeşti, Ciocăneşti; Chitila, Bucureşti; Comana ; 
Paserea ; Lehliu; Feteşti; Dobrogea. 

6. MGEHRINGIA 1. en. n. 204. 

1. M. trinervia Clairv. man. d'herboris. p. 150 (1811); Koch 

syn. p. 127; Rehb. icon. germ. 6 fig. 4943; Boiss. fl. orient. 1 p. 709; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 1201. Arenaria trinervia L. spec. pl. 

p. 605. — 9, Maiu,. lunie. Locuri umbrose, prin dumbrave, codri; 

în regiunea montană şi câmpeană. Olăneşti, Coziea, Stănişoara; Dim- 

bovicioara; Sinaia; Comana; Pasărea. 

2. M. Grisebachii Janka nov. turcic. brev. n. 22 (1873)! — 

Velen. fl. bulg. p. 91.— 4, Maiu, lunie. Pe munţi pietroşi la locuri des- 

chise în Dobrogea : pe muntele "Ţuţuiatu (Br. leg.), pe muntele Sulucu 

lângă Măcin şi pe Consulu la Alibeichioi. 

Seamănă mult cu M. hetovrophulla Doll. prin foile sale. Toâtă planta 

este acoperită cu peri scurţi, pe cauli sunt mai denşi şi reverşi, însă 

dispar pe peduncule; caulii forte numeroşi, filiformi, intricaţi şi totul 

formeză un pile; foile inferiore cam cărnose, adesea emarcide, sunt 

lineare sau filitorme dar cam dilatate spre virf; florile pentamere. 

3. M. musccsa L. spec. p. 515; Koch syn. p. 126; Rehb. ic. 

germ. 6 fig. 4900; Schlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 1196. — Y, lunie- 

August. Pe lespedi umede, pe năsipuri umede pe lângă torente sau 

riuşiore. Baea-de-Aramă ; Tismana ; valea Monăstirei Bistriţa, Coziea, 

Stănişioara; Dimbovicioara; Predeal, Buşteni, Sinaia (Grec. enum. 

p. 1%). 

4. M. pendula Feunzl alsin. in tab. ad p. 46 (1833); Boiss. fl. 

orient. 1 p. 708. Arenaria pendula W. et Kit. rar. hung. tab. 57 (1801); 
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Rchb. icon. germ. 6 fig. 4944; Neilr. diagn. p. 28. — 4, lunie-Au- 
gust. Stânci umede la locuri umede umbrâse. Valea "Țesnei la Gaura- 
Fetei; Lainici; Monăstirea Bistriţa; valea Oltului de la Coziea în sus, 
frecuentă; Riu- Vadului. 

7. ARENARIA /. gen. n. 777. 

Ş 1. Caulii floriferi stricţi, erecţi; foile lăstarilor şi cele cauli- 
nare filiforme, rigide, lungi. 

1. A. graminifolia Schrad. hort. gelting. 1 tab. 15 (1809); 
Boiss. fl. orient. 1 p. 693; Schlechtă. Lang. deutsch. 12 fig. 1206. —- 
A. filifolia M. Bieb. îl. t. c. 1 p. 344 (1808). Eremogene procera Rchb. 
ic. germ. 6 fig. 4994 (1841). — Y, lunie. Pe dealuri. Iaşi pe la Răpedea. 

Ş 2. Caulii flascidi sau prostraţi, foile mai mult sau mai puțin 
late, avend şi lăstari rameali axilari. 

1. Perenice. 

2. A. multicaulis L. spec. p. 605; Waulf. in Jacq. collect. 1 
tab. 17 f. 1; Rehb. icon. germ. 6 fig. 4950. A ciliata f. frigida Koch 
syn. p. 128. A. ciliata Auct. transs. ex. p.- non L. cujus stirps ge- 
nuina in ditioner: dacicam non inveni. — 7, lulie, August. Stânei pe 
culmile alpine superiore. Păpuşea; Buceci pe Caraimanu şi la Valea- 
Priporului (Knecht.) 

3. A. biflora |. manl. p. 71 (1762); Koch syn.p. 128; Rchb. 
ic. germ. 6 fig. 4949; Schlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 1204. — d. lunie, 
Iulie. Stânci la locuri umede în regiunea montană alpină şi subalpină. 
Cetatea lui Vlad-Țepeşpe Argeşi; Buceci la Obârşiea-lalomiţei (Knecht). 

i. transsi/vanica Simk. term. fiiz. 10 p. 180 (1866); ejus. enum. 
transs. p. 140. Arenaria rotundifolia Borb. mathem. term. ertesită 1882 
p. l.-non M. Bieb. — Piscuri alpine. Buceci (Knecht.) 

Are totă înfăţişarea formei legitime, insă de care diferă prin foile 
sale mai lăticele şi rotundato-eliptice, prin cimele sale adesea 3-—6 
flore şi prin sepalele sale mai acute. Nu se potriveşte tocma cu 4. ro- 
tundifolia M. Bieb. ale căriea foi sunt curat orbiculare, glabre cu totul 
şi numa pe margine către bază puţin ciliate, sepalele sublatiforme. 

2. Anuale. 
4. A. serpyllifolia L. spec. p.606; Koch syn. p. 128; Rehb.ie. 

germ. 6 fig. 4941 ; Boiss. fl. orient. 1 p. 701; Schlechtd. Lang. deutsch. 12 
f. 1202. A. spherocarpa "Ten. syll. pl. vase. p. 219 (1531). — 0) Aprilie- 
Iunie. Prin locuri cu ierbă, petrişiuri cu icrbă, pruntişiuri, drumuri, 
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căi urbane şi rurale, locuri de cultură; specie forte comună. Severin, 

Şimian, Hinoya; Valea-Ţesnei; Ponoare; Craiova; Rimnic; Piteşti ; 

Titu ; Vultureanea; Comana; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti; Paserea, 

Lehliu; Feteşti; Predeal, Posada, Câmpina; Bacău; Slănic; Piatra; 

Mânăstirea Neamţu (Chan. exic.); în Suceava pe Suha-mare şi la 

Fălticeni. 

5. A. leptoclados lichb. iconogr. cent. 15 tab.23 et icon. germ. 

6 fig. 4941 f. (1541); Boiss. (|. orient. 1 p. 701. A. serpyllifolia (Guss. 

syn. 1 p. 495-non Lin. A. serpylhfoliu *. tenuior Koch syn. p. 128. — 

(-) Aprilie- lunie. La locuri uscate, aprice, petrişiuri şi năsipuri pe 

lingă şosele şi căi comunale. Craiova; loneşti, Vultureanea; Bucureşti; 
Feteşti: Dobrogea pe la Mangaliea, "Tuzla, Constanţa, Caracoium. 

Trib. IV. SAGINEE Fenzi. Ovariul cu 4 sau 5 stiluri oposite-se- 

pale; capsula pină lingă bază dehiscentă în 4—5 valve, valvele în- 

tregi; foile oposite şi la bază concrescute în mică întindere. Plante 

albiflore, stufose. 

8. SAGINA 7. gen. n. 176 

Ş 1. Periantul duplu, fiecare verticiliu pentafil; staminele 10 ; 

ovariul cu 5 stiluri, capsule cu 5 valve. 

1. S. Linnzei Presl reliq. Hank. 2 p. 14 (1835); Boiss. fl. orient. 

1 p. 665. Sagina sazatilis Wimm. fl. siles. p. 76 (1840); Koch syn. 

p. 119; Schlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 1167. Spergula saginoides Li. 

spec. p. 631. Spergella saginoides Rehb. icon. germ. 6 fig. 4962. — 

I, lulie, August. Stânci pe culmile alpine. Buceci la Oberşiea-lalomiţei 

(knecht.), pe Costila şi Babele. 

$ 2. Periantul duplu sau simplu, fie-care vertieiliu 4-fil; stami- 

nele 4, ovariul cu 4 stiluri, capsula 4-valvică. 
2. S. depressa Schultz suppl. fl. starg. p. 10 (1819); Rehb. ic. 

germ. 6 fig. 4957. Sagina ciliata f. Koch syn. p. 118. S. dichotoma 

Feuff. bot. zeit. 1853 p. 626. Sagina ciliata var. dichotoma Heuft. enum. 

ban. p. 37. — Y. lulie, August. In regiunea alpină. Buceci pe Jipi- 

Mari (Knecht.). 

3. S. procumbens |. spec. p. 185; Sturm. deutseh. h. 30; 

Koch. syn. p. 118; Rehb. icon. germ. 6 fig. 4959; Boiss. fl. orient. | 

p. 662; Schlechtd. Lang. deutsch. 12 f. 1163. — (0 sau Q. lunie- 

August. Năsipuri, pelrişiuri mă&nunte, pruntişiuri, lespedi umede. Valea 

Oltului pe la Coziea, Şipote; Stănişioara ; Câmpulung (Spergella glabra 
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Grec. enum. p. 14); Dimbovicioara:; Predeal; Azuga, Buşteni, Sinaia 

(Sagina apetala Grec. |. e. - non Lin.); Câmpina; în cheile Barnarului. 

Trib. V. EUALSINEE Fenzl. Ovariul cu trei stiluri alternisepale ; 

capsula dehiscentă prin 3 valve întregi sau forte puţin stirbite, al- 

ternisepale. 

9. ALSINE |Va/lenb. /. lapp. p. 127 (exclus. spec. stipulata) 

Ş 1. Sepalele obtuse, au virful în mare parte membranaceu. 

|. A. laricifolia (rantz. instit. 2 p. 407 (1766); Wahlenb. fl. 

carp. p. 133; Koch syn. p. 123; Sehlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 1155. 

A. Kitaibelii Nym. consp. p. L16. Arenaria laricifolia L. spec. p. 607; 
Jaeq. fl. austr. 3 tab. 272 (1775). A. striata L. amoen. 4 p. 315 (1759) 

A. macrocarpa Hornem. hort. hafn. 1 p. 964 (1813). Wierzbichia ma- 

crocarpa Rehb. ic. germ. 6 fig. 4931. — Y, Iulie, August. Stânei cu 

ierbă sau cu muschi, la înclinații nordice. Câneni, Riu-Vadului pe 

liniea frontierei ; Negoiu. 

Ş 9. Sepalele acute acuminate sau subulate. 

1. Sepalele uninervate, nervura este albă şi mediană în de-a- 

lungul sepalei verde, marginea sepalelor iarăşi albă mai mult sau 

mai puţin lată. 

«. Perenice sau bienale. 

2. A. setacea Mert. ei Koch deutsch. Îl. 3 p. 287 (1826); Koch 

syn. p. 194 exclus synon. Kit. ; Sehlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 1192. 

Arenaria setacea "Thuill. îl. paris. ed. 2 p. 220 (1799). Sabulina setacea 

Rehb. icon. germ. 6 fig. 4921. — d, Iulie, August. Pruntişiuri, petri- 

şiuri năsipose, rupturi de coste, în regiunea montană. Predeal, Buş- 

leni, Sinaia; Harcu. 

&. banatica Heuit. enum. banat. p. 25; Neilr. diagn. p. 27. Sa- 

bulina banatica Heuft. ap. Rehb. icon. germ. 6 fig. 49922. Diferă puţin 

prin caulii s€i subţirei filitormi laxi şi debili. 

3. A. contractata [Heldr. herb. grec. norm. n. 608 pro variet. 

Alsinze mucronat:e Lin. mant. p. 358 (1771) etiam Brândza fl. dobro. 

p. 2 (1589) - non Lin. spec. p. 359 (1762). — 4, Maiu, lunie. Stânci 

calcare la locuri aprice. În Dobrogea la Başehioi pe muntele Sepel- 

ginu (Br.), la lenisala sub Castelul-Genovez. 

Din secţiea Minuartia; perenică. Înfăţişarea şi caracterele sale 
nu exprim cu exactitate nici pe A. mucronata L. |. e. aşia cum acesta 
se găseşte în Alpii Helveţiei, în Alpii maritimi ai Franciei şi ai Italiei 

Grecescu D, Dr. — C, 1324, 14 
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şi care este aprope peste tot elabră, avendun port inai "nalt, nici pe A. 

Jlomerata Fenzl cum o avem de la Verciorova, care este peste tot ex- 

presiv şi dens canescento-pubescentă, cu peri glandulari şi “un port 

înalt stulos. Ea representeză o formă intermediară acestora, având un 

port robust dar de talie scurtă, dens şi mănunţel puberulentă în păr- 

țile medii şi inferiore, viscidulă în cele superiore, pedunculele şi 

portul: florilor avend disposiţiea cum la A. mucronata IL. însă sepalele 
puberulento-viscidule. 

4. A. glomerata l'enzl verbr. d. alsin. in tab. ad. p. 46 (1833); 

Ledeb. fl. ross. | p.344; Boiss. fl. orient. 1 p. 632; Neilr. diagn. p.27.— 

Arenaria glomerata M. Bieb. 11. t. c. 1 p. 350 (18308). — 9. Maiu, 

lunie. Locuri cu icrbă pe stânci, exposiţiea meridională. Costele mun- 
tilor dintre Schela-Cladovei, Dudaşi şi Verciorova,. 

b. Anuale. 

5. A. Jacgquinii loch syn. p. 125 (1543); Boiss. fl. orient. |] 

p. 651; Schlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 1194. Arenaria fasciculata 

Lin. syst. nat. edit. 12 p. 753 (1767); Jacq. fl. austr. tab. 182 - non 

Sibth. Minuartia fastigiata Rehb. icon. germ. 6 fig. 4919 (1546) - non 

Sm. — (2) sau 3. lunie, lulie. Petrişiuri cu năsip pe costa munţilor. 

Valea Olăneştilor de la stabilimentul balnear în sus (Grec. in. Br. 

contrib. 1589 p. 79). — Planta nostră peste tot este glabră. 

2. Sepalele cu căte 3-5 nervuri dorsale, nervurele verdi pe un 

spate verde, numa pe margine cu dungă albă subţire. 

6. A. frutescens A. kern. west. bot. zeit.ann. 13685 p. 182. Are- 

naria Țrutesceus Kit. in Schult. cest. fl. vol. 1 p.667 (1794). Arenaria sa- 

ratilis Baumg. enum. transs. 1p. 409 (1816)- non Huds. A7/sine faleata 

Griseb. spicil. rumel. 1 p. 200 (1543); Heuft. enum. banat. p. 33; 

Neilr. diagn. p. 27. A. catarractarum Janka adat. magyar. delk. fl. in 

magyar. tudom. acad. mathem. termesz. kozlem. XII (1574) p. 165 et 

A. de Degen exic.! — 4. Maiu, Iunie. Costele stâneose ale munţilor. 

Verciorova; Negoiu. 

7. A. verna baril. beitr. 2 p. 63 (1525); Koch syn. p. 194, le- 

gitima; Boiss. fl. orient. 1 p. 676; Sehlechtd. Lang. deutseh. 12 

fig. 1155. A. verna . montana Fenzl. in Ledeb. fl. ross. 1 p. 349. 

Arenaria verna legitima |. mant. p. 72 (1762); Sturm deutsch. h. 26. 

A, ewspitosa Ehrh. beitr. 5 p. 177 (1790). Pryphane verna Behb. icon. 

germ. 6 fig. 4929. — d, lunie-August. Locuri cu ierbă pe costele mun- 
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ților, rupturi de coste glareoso-schistose în regiunea montană. Predeal, 

Azuga; Buşteni, Sinaia; pe Harcu. 
3. Gerardii Wahlenb. îl. carp. p. 132 (1816) pro specie. Arenaria 

Gerardii Willd. spec. 2 p. 729 (1799). Arenaria limflora Jacq. îl. auster. 

5 tab. 445 fig. major (17785) - non Lin. fil. Arenaria marginata M. Bieb. 

ap. Willd. Alsine vena f. alpina Koch. syn. p. 124. A. verna f. al- 

pestris Fenzl in Ledeb. fl. ross. | p. 348. Tryphane Gerardii Behb. ic. 

germ. vol. 6 fig. 4928. — Constitue pile stufos; caulii ca de 6—12 

cent. uni-biflori: ei şi foile glabri; pedunculele şi pedicelele viscidulo- 

glandulare ; restul cum în forma legitimă. — În regiunea alpină şi 

sub-alpină la locuri petrose, stânci umede, locuri cu ierbă menuntă. 

Muntele Ghiţu; Dimbovicioara; Sinaia prin valea Peleşiului şi spre 

Virful-cu-Doru (A/sine verna [. alpina Grec. enum. p. 14); Piutra- 

Mare; Hartu. 

“. nivalis Fenzl in Ledeb. fl. ross. 1 p. 348 pro var. z A. verne 

Bart; Simk. enum. transs. p. 1492. Arenar a limiflora Jaeq. fl. austr. 5 

tab 445 fig. minor-non L. fil. et Auct. — În pileuri întinse dar 

bătute, cu aspectu de muschi; cauli ca de 4—5 cent., uni-biflori, 

ei şi foile glabre; peduneulele uşiurel puberulent-viseidule; petalele 

albe, lăticele întrec sepalele ce sunt 2-nervate şi glabre. — Stânei 

umede în regiunea alpină superidră. Buceci pe Caraiman (IKnecht). 

3. leptophylla Heutt. enum. banat. p. 35 (1857) pro variet. ş. Al- 

sina vern:e. Tryphane leptophulla Feutt. ap. Rehb. ie. germ. 6 fig. 4929 

pro var. Tryphană vernă. Stutosă şi înaltă ea de 20—25 cent. Caulii 

la bază cultaţi apoi adescendenţi erecţi, subţiri şi întru cât-va flexuoși 

debili, mult ramificaţi: ei şi loile glabri; flori numerose în cimă 
dichază repetată şi laxă, ramiticaţiile sale, bracteele şi sepalele cu peri 

glandulari resfiraţi ; foile filitorm-setacee lungi. — Tuferişe pe costele 

munţilor la Verciorova, spre gura Slătinicului. 

8. A. recurva Walhenb. veget. helv. p. 57 (1513); Koch syn. 

p. 194; Boiss. fl. or. 1 p. 674; Schlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 1191. 

Arenaria vecurva All. fl. pedem. n. 1713 tab. 39 (1785). Sabulina re- 

curva Behb. germ. exe. p. 755. Tryphane recurva hehb. ic. germ. 6 

fig. 4950. — Y. lunie-August. In regiunea montană alpină. Culmea 

Negoiului ; Buceci pe Babele (Br.), pe Caraimanu (Knecht), pe Costila! 

10. CHERLERIA /. gen. n. 735. 

i. Ch. sedoides [.. spec. p. 605; Koch syn. p. 126; Rehb. icon. 

germ. 6 fig. 4903; Schlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 1195. Alsine 
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Cherleri Fenzl in Endl. gen. p. 965; Gren. (ode. îl. fe. 1 p. 253. — 

4, lulie, August. În regiunea montană alpină pe piscurile înalte. 

Buceci la Obârşiea-lalomiţei şi pe Caraimanu (Knecht.), pe Costila şi 
la Omu 2510. 

Divisiunea II. Foile stipulate, stipulele concrescute în ochree. 

Trib. VI. SPERGULE Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 274. 

1]. SPERGULA /. gen. n. 350. 

i. S. arvensis |. spec. p. 630; Koch syn. p. 120; Boiss. fl. 

orient. 1 p. 751; Scehlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 1174. — (0) lunie, 

lulie. Locuri năsipose, terâm mobil. Balta, Costeşti în Mehedinţi ; Că- 

limăneşti; Riu-Vadului ; Tecuci, lunea "Țigănești şi a Zeletinului; în 

Suceava la Broşteni pe Neagra. 

12. SPERGULARIA /%s. su. i p. 304. 

4. S. rubra Pers. syn. | p. 504 (1805); Ledeb. fl. ross. 2 p. 

167; Gren. Godr. fl. tr. 1 p. 275. Boiss. fl. orient. | p. 732. Arenaria 

rubra a. campestris |. spec. p. 606. Alsine rubra Wahlenb. fl. upsal. 

p. 151 (1820). Lepigonum rubrum Wahlberg fl. goihob. p. 45 (1824); 

Koch syn. p. 121; Schlechtd. Lang. deutsch. 12 f.1177. — (0) 

Maiu - Septembre. Locuri năsipose, petrişiuri năsipose, porumbişti şi 

mirişti vechi; grâne. Păunești, Balta în Mehedinţi; Călimăneşti ; platoul 

desupra Piteştilor (S. rubra f. pinguior Grec. enum. p. 15). 

2. S. media Pers. syn. | p. 504 (1505); Gren. Godr. fl. fr. 1 

276; Boiss. [l. orient. | p. 735. Ș. media a. heterosperma Ledeb. fl. 

ross. 2 p. 165. 5. salina Presl fl. cehic. p. 93 (1319). Arenaria rubra 

£. marina |. spec. p. 666. Lepigonum medium Wahlberg fl. gothob. 

p. 4D (1524); Koch syn. p. 121; Sehlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 

1175. — (9 Iunie, lulie. Locuri josnice sărate, pe lângă saline. Câm- 

pina pe pruntişiul Doftanei mai jos de Telega, copiosă; lunca Oltului 

pe la Islaz, Turnu-Măgurelelor ; lunca Siretului pe la Bărboşi. 

3. S. marginata boiss. îl. orient. | p. 733 (1567). Arenaria 

media LL. spec. p. 606 exclus. synon. omn. — A. marginata DC. Îl. fr. 4 

p. 795 (1505). Spergularia media f. marginata Ledeb. îl. voss.2 p. 168. 

Lepigonum marginatum Koch syn. p. 121; Sehiechtd. Lang. deutsch. 

12 fig. 1179. — 0) lulie, August. Câmpuri la locuri sărate şi pe lito- 

ralul maritim. Buzeu ; Palta-Albă; Lacul-Sărat, Brăila; lunca Siretului 

pe la bărboşi; Dobrogea: 'Tusla, Constanţa, Anadolchioi, Mamaea. 
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XV. PORTULACACEA Lindl. nat. syst. p. 125. 

1. PORTULACA /. sen. n. 003. 

1. P. oleracea |. spec. p. 635. — DC. pl. grass. tab. 193; 

Koch syn. p. 275; Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 605; Boiss. fl. or. lp. 757; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 1241. — Vulg. Jerbă grasă. Poreină.— 

(5 lunie- August. Forte răspândită; pe la locuri de cultură, căi co- 

munale urbane şi rurale, drumuri, trotuare, ziduri vechi, păragini 

(Grec. enum. p. 25). In stare selbatică, rustică: P. oleracea 7. silvestris. 

DC. prodr. 1 p. 353; sau pe locuri cultivate şi prin grădini de verde- 

țuri: P. oleracea f. sativa DC. |. e. — 

e P. grandiflora Lindl. — Vulg. Aguridjioră- Portulace. — () In 

horticultură. 

2. MONTIA /. gen.n. mw. 

1. M. minor (mel. fl. baden. 1 p. 301 (1505). M. fontana 7. 

minor Willd. spec. pl. | p.415 (1797); DC. prodr. 3 p. 362; Koch 

syn. p. 278. M. fontana Sturm deutsch. h. 11. M. fontana var. f. erecta 

Pers. syn. 1 p. Lll (1305). M. fontana L. spec. 129 ex.p. — Locuri 

băltose, mlaştini cu ape lin-curgătore. Valea Cernei în Mehedinţi mai 

jos de Cureoea. 

XVI. PARONYCHIACEA St. Hill. mem. mus. 2 p. 276. 

Secţiea 1. Foile oposite, stipulate. 

1. PARONYICHIA Jon. inst. tab. 255. 

1. P. Kapela A. Kermn. sched. n. 61 (1831). Ilecebrum apela 

Hacquet pl. alp. carn. p. 5 (1752). Paromyehia argentea Wulf. fl. 

nor. p. 299 (1805)-non Lam. P. capitata Koch syn. p. 230 (1845); 

Boiss. fl. orient. 1p.743-non Lam. P. hungarica Griseb, spicil. rumel. | 

p. 215 (1543). — 4, lunie, lulie. Pe coste aprice la locuri deschise, 

rupturi de coste pe lângă drum. Severin, Verciorova : partea de la 

Schela-Cladovei spre Dudaşi. 

Tulpina lignescentă multicaulă, caulii culeaţi apoi adscendenţi, 

foile lanceolaie sau oblung-eliptice obtuse, adpres părose şi pe margine 

ciliate ; bracteele scariose, argintii, oval-lanceolale şi scurt mucronate ; 

florile capitato-glomerate la extremitatea caulilor şi ramurilor lor, 

sunt micutele şi ascunse în axila bracteelor florale, acestea sunt forte 
late, argintio-scariose obtuse, sau cam acute, 5—6"": lungime; sepalele 

de 3-4": lungime, verdi, cu nervură dorsală, uşior perose, concave 

Şi necapişonate la virt, 
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2. P. cephalotes Slev. ap. Boiss. fl. orient. 1 p. 743 (1567). 

P. capitata *. pubescens lusus 2, Ledeb. fl. ross. 2 p. 163. Ilecebrum 

cephalotes M. Bieb. îl. t. c. 3 p. 169 et 624 (1519); Bess. enum. pl. 

volhyn. p. Bt. — d, lunie, lulie. Coste petrose în părţile muntose. 

Verciorova între Gura-Văiei şi Schela-Cladovei pe stâncile de conglo- 

merat (A. de Degen)! ; în Dobrogea pe muntele Consulu şi la lenisala 

subt Castelul-(enovez. 

Slabă modificaţie a celei precedente. Foile mai puţin oblungi, 

lanceolate, verdi, glabre sau prea puţin prose şi cutat-venulate; 

bracteele lungi, acuminate şi uşior spintecate la virt; sepalele cu ceva 

mai lungi. 
2. HERNIARIA /. gen. n. 305. 

1. H. glabra L. spec. p. 317; Koch syn. p. 250; Boiss. fl. orient. 

1 p. 740; Sehlechtd. Lang. deutsch. 12 fig. 19236. — Vulg. Feciorică. 
Ierba-feciorilor. Ierba-surpăturei (herniei). — Y. lunie- August. Câm- 

puri, la locuri de cultură, pruntişiuri, surpături de coste. Câmpulung 

pe prunturile Riu-Tirgului (Grec. enum. p. 25) şi pe Bughea; Călimă- 

neşti; loneşti, Cacova ; Bucureşti, Herestrău; Comana; Galaţi; Neamţu; 

în Dobrogea pe la Măcin, Greci, Alibeichioi, Babadagh, lenisala. 

2. H. incana Lan. dict. eneycl. 3 p. 124 (1789); Koch syn. 

p. 280; Boiss. fl. orient. 1 p. 741. — d. Maiu, lunie. Locuri uscate 

aprice, petrişi bătut, pruntişiuri, dărâmături vechi. V6reiorova, Severin; 

loneşti, Cacova; Băneasa, Comana; Pucureşti, Herestrău; Chitila; 

Paserea, Lehliu; Ploeşti; Sinaia spre Isvoru (H. /irsuta Grec. enum. 

p. 26-non [..); Sloboziea, Bora; Feteşti; Tecuci; Neamţu; în Dobrogea 

frecuentă. Variază: 

o. angustifolia Fenzl in Ledeb. îl. ross. 2 p. 160. H. Desseri Fisch. 

ap. Hornem. horl. hafn. suppl. p. 127; DC. prodr. 3 p. 368; 

$. latifolia Fenzl in Ledeb. |. c.- II. încana Lam. |. €.- H. macro- 

carpa Sibth. flora grec. tab. 252; DC. prodr. 3 p. 368. 

Secţ. II. Foile oposite nestipulate. 

3. SCLERANTHUS /. gen. n. 362. 

1. S. perennis [L.. spec. p. 530; Koch syn. p. 251; Fenzl in 

Ledeb. fl. ross. 2 p. 157; Boiss. fl. orient. 1 p. 750; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 12 fig. 1940. — Vulg. Sincerică. — d. lunie, lulie. Pietrişiuri 

pe coste rupte, pe pruntişiuri şi pe lingă căi pietrite: Craiova; Rimnic; 

muntele Ghiţu; Câmpulung (Grec. enum. p. 26); Sturzeni; loneşti, 

Cacova; Băneasa, Comana; Predeal; Sinaia. 
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2. S. dichotomus Schur verh. siebenb. ver. ann. 1851 p. 10. 

5. valachius, 5. bagnanus (male: recte ba/manus) Behb. ap. Borb. 

băns. p. 280 in mathem. es termez. kăzl. XI. kâtet 1873. — Tul- 

pina bienală emite cauli floriferi şi lăstari sterili ; caulii erecţi, dichoto- 

miceşte şi repetat ramificaţi chiar de la partea inferioră ; foile bazilare 
şi ale lăstaritor filiforme subulate lungi, cele caulinare superiore cum 

sunt la cele precedente; florile în dichasă repetată, lasce şi desfă- 

şiurate, ceea ce face că planta ia forma unui stuf globos. — 3 

Maiu-lulie. Pietrişiuri pe lingă căi, pe coste rupte şi pe lingă torente 

secate. Verciorova; Costeşti, Baea-de-Aramă; Riu-Vadului; Monăs- 

lirea Coziea, Călimăneşti ; Câmpulung pe Bughea şi Riu-Tirgului. 

3. S. interpositus Sacorski exsic. ann. 1396! 5. intermedius 

Auct.transs. et Simk. en. transs. p. 147 -non Kittelin linnzea taschenb. 

p. 195 ann [1817.— XS. annuus dichotomus sec. Simk. |. e.— (2) Maiu, 

lunie. Prin locuri deschise, petrişi cu puţină ierbă, pe lângă şosele. loneşti, 

Morteni (distr. Dimboviţa); Băneasa, Comana; Piatra pe Cozla. 

4. S. annuus [.. spec. p. 550; Flora danica icon. tab. 504%! Koch 

syn. 251; Boiss. (|. orient. 1 p. 750; Schlechtd. Lang. deutseh. 12 

fig. 1939. Ș. annuus f. eu/mosus lus. 19 Fenzlin Ledeb. îl. ross. 2p. 157. — 

Popul. Boşordgă. Buruiana-surpăturei. Sincerică. — (-) Aprilie- lulie. 

Tot pe pietrişiuri, pe pruntişiurile torentelor secate, pe coste rupte şi 

pe lingă căi. Schela-Cladovei, Severin; Simian, Hinova ; Balta, Cos- 

teşti; Baea-de-Aramă, Cloşani; Tismana; Craiova; himnic, Călimă- 

neşti; Câmpulung; Piteşti (Grec. enum. p. 26); Predeal, Buşteni; 

Brăila, Galaţi; în Suceava la Broşteni pe Bistriţa şi pe Neagra. 

5. S. verlicillatus Tausch in Flora ann. 1829 Ergănzbl. p. 50; 

Schur enum. transs. p. 224; Boiss. fl. orient. | p. 750. 5. annuus 7. 

verticillatus Fenzl in Ledeb. fl. ross. 2 p. 156 lus. 1. Diferă de cel pre- 

cedent-—lacare cauliă sunt difus-ramoşi, cimele desfăşiurate mai mult, 
paniculato-laxe şi florile mai măricele — prin aceea că caulii sei port 

pe dealungul lor la axila foilor cime faseiculate condensate subsesile 

alterne sau verticilate, apoi şi cimele terminale sunt iarăşi fasciculato- 

condensate şi florile tote sunt mai micutele comparativ cu cele de la 

speciea precedentă. — (0) Aprilie, Maiu. Pe pietrişiuri şi pe la locuri 

aprice deschise, prin porumbişti şi mirişti vechi, pe lingă căi şi lo- 

eminţe, destul de frecuentă. Valea Oltului pe la Călimăneşti, Cozieu 

şi Stănişioara ; Predeal, Sinaia; Perizi, Ciocăneşti; Chitila, Herestrău, 

Bucureşti ; Comana; Lehliu; Brăila, Galaţi; în Dobrogea pe la Măcin, 

Greci, Constanţa. 
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6. S. collinus Ilornung in Rchb. germ. excurs. p. 565 (1332) 

post. Ș. verticillatus. in A. Kern. Sched. n. 270! 8. Durandoi hehb. in 

litt. ad. Holuby osst. bot. zeit. ann. 1574 p. 55. — Portul celui prece- 

dent, insă glomerulele subverticilate şi paucillore sau flori solitare 

axilare, la virtul caulilor cimele sunt mai mult sau mai puţin conden- 
sate, florile mici şi scurt pedicelate, sepalele subţirel albo-marginate 

sau cu totul verdi, acute şi erecte după fructificaţie. Plantă menun- 

țică ca de 3—5 cent. subunieaulă; seamănă mult cu $. Delorti Gren. 

in Bill. arch. p. 206 (!), însă acesta este mai subţirel sau filiform în 

tote părţile sale, florile şi mai micutele. — (2) Aprilie, Maiu. Prin locuri 

aprice pe câmpuri, prin ierbă menuntă şi rară. Bucureşti, Herestrău, 
Fundeni, Mărcuţa; Brăneşti, Paserea ; Lehliu; Feteşti. 

7. S. neglectus hochelin Baumg. enum. transs.3 p. 3%5(1516); 

Heuft. enum. banat. p. 72; Fuss transs. excurs. p. 226. — d. Iulie, 

August. Stânci cristaline sau conglomerate pe piscurile alpine supe- 

riore. Godeanu 2200 m. Negoiu; Buceci la Omu 25085 m. (Simk. 

Knecht.) pe Caraimanu şi pe Jipii-mari (Knecht.) 

8. S. uncinatus Schur verh. siebenb. ver. ann. 1551 p. 10; 

ejus enum. transs. p. 244; Griseb. et Sch. inter hung. p. 306 (1552); 

Boiss. fl. orient. 1 p. 750. — 3 lunie- August. Petrişiuri pe costele 

rupte, pe lingă căi şi pe lingă torente secate: la Aninoasa în Doljiu 

(Sab. Stefănescu leg.); Cetatea Vlad-Tepeşi şi pe muntele Ghiţu în 

Argeşi; Predeal, Buşteni, Sinaia. 

XVII. ELATINACEA Cambess. mem. mus. vol. 18. 

1. ELATINE 1. gen. n. 302. 

1. E. Alsinastrum |. spec. p. 526; Koch syn. p. 137; Rehb. 

germ. exc. p. 639; Ledeb. îl. ross. 1 p. 421; Boiss. Îl. orient. 1 p. 782; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 13 f. 19247. — 3 Aprilie-lunie. Ape lim- 

pedi stagnante sau lin-curgătore, heleşteuri. Olteniţa (E. P/dropiper 
Grec. enum. 1850 p. Il5-non L.); Comana. 

XVIII. HYPERICACEA Lindl. nat. syst. 77. 

1. HYPERICUM /. gen. n. 902. 

Ş 1. Marginea sepalelor întregă (foră fimbrii, toră cili glanduliferi). 

1. H. perforatum |. spec.p. 1104; Sturm deutsch. h. 183; Koch 

syn. p. 146; Rehb. ic. germ. 6 fig. 5177; Boiss. Îl. orient. 1 p. 809; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 21 fig. 2095. — Vulg. /erba-lui-St. Ioan. 
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Săniloare. Sunătoare. Pojarniță. — Y, lunie- August. Livedi, ograde de pomi, tuterige mărăcinişiuri; specie vulgară (Grec. enum. p. 16). 
Verciorova, Severin ; Străchaea, Broşteni; Tirgujiul; Craiova; Caăli- 
măneşti, Cozia, Stănişioara ; Ghiţu ; Predeal; Ciocăneşti, Chitila, Bu- 
cureşti ; Comana; Beceni; "Tutova, Vaslui, Rafaila ; Monăstirea Neamţu (Chania exsic.); Botoşiani; Fălticeni, Mălin ; Broşteni; în Dobrogea pe la Cocoşi, Babadagh, Constanţa. 

fi. veronense Rchb. germ. exc. p. 536; icon. germ. vol. 6 fig. 5177.b. H. veronense. Sehrank ap. Koch syn. ed. 2 add. p. 440; Sehlechtd. Lang. deutsch. 21 fig. 2096 11. perforatum 5. angustifolium Gaud. fl, helv. 4 p. 628. H. soongaricum Ledeb. in Rehb. pl. crit. vol. 3 icon. n. 446.— Ca şi H. per/oratum, cu două uşiurele muchii pe axele cau- linare, însă foile lineare oblungi cu puncte pelucide mai mari dar pu- ține, sepalele lanceolate “cute forte intregi egalez lungimea ovariului. —- Tuterişiuri la locuri aspre. Piteşti; in Dobrogea: Tulcea, Cocoşi. 
2. H. commutatum Nolte nov. fl. hols. p. 69 (1826). H. per- 

foratum fi. latifolium Gaud. fl. hels. 3p.627 (1328); Koch syn. p. 146 
Schiechtd. Lang. deutsch. 21 p. 25. — H. miztum C. du Moulin ast. bot. zeit. 1867 p. 390. X H. per/orato-quadrangulum Auct. — Axele 
caulinare uşior marcate cu muchii, iar sepalele lanceolate mai lungi 
de cât ovariul in epoca înflorirei, — 4, lulie, August. Piatra pe Cozla, in Neamţu ; Podu-Turcului. 

3. H. humitusum [.. spec. p. 1105; koch syn. p. 146; Rehb. 
ic. germ. 6 fig. 5176; Boiss. fl. orient. vol. 1 p. 790; Sehlechtd. Lang. 
deutsch. 21 fig. 2097. — La locuri petrose, rupturi de coste. Rucăr: 
Predeal în partea despre valea Temeşului. 

4. H. quadrangulum |. spec. p. 1104; Koch syn. p. 146; 
Rehb. icon. germ. 6 f. 5178; Schlechtd,. Lang. deutsch. 21 f. 2098. — 
4. lulie, August. Piin păduri, poale de păduri, văi umbrose în regiu- 
nea montană. Valea Cernei pe Osliea şi Bulzu ; pe Coziea şi Ghiţu în 
Argeşi ; Păpuşea: Leota; Rucăr pe Ghimbavu: Predeal, Buşteni, Sinaia 
(Grec. enum,. p. 16); în Suceava pe Borca şi pe Neagra la Broşteni. 

5. H. tetrapterum /'ries novit. ed. 1 p. 94 (1519); Koch syn; 
p. 147; Rehb. icon. germ. 6 fig. 5179; Boiss. fl. orient. | p. 505. 
Schlechtd. Lang. deutsch. 21 f. 2099. — 3, lulie, August. Livedi, lo- 
curi cu icrbă pe coste, în regiunea montană şi submontană. Vereio- 
rova, Cerneţi pe lorgutova şi Dumbrăviţa ; Tismana : Horezu: Pajerea, 
Valea-Muierei; Sinaia. 
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$ 2. Marginea sepalelor fimbriată sau ciliato-glanduliferă. 

6. H. Rochelii (iriseb. et Sch. iter hung. n. 49 (1552); Heuli. 

enum. ban. p. 44; Schur enum. transs. p. 133. M. Richerii RHochel, 

rar. ban. fig. 27 (1525); Rehb. icon. germ. vol. 6 fig. 5186- non Vll. — 

4, lunie, lulie. Pe stânci cu tuferişiuri rare. În valea "Lesnei la Gaura- 

Fetei; la Verciorova spre Gura-Văei (A. de Degen.) 

7. H. androszemifolium Vill. dauph. 4 p. 502 et tab. 44 (17839); 

H. alpinum W. et. Kit. rar. hung. tab. 255 (1312). H. Richeri f. andro- 

semifolium Koch syn. p. 147; Hehb. icon. germ. 6 fig. 5186 b; H. fim- 

briatum f. androsemifolium DC. prodr. 1 p. 552. — €, lulie, August. 

Păsciuni alpine. Pe muntele Coziea, pe Păpugea şi pe Piatra-Mare. 

8. H. transsilvanicum (elak. ast. bot. zeit. ann. 1574 p. 138; 

Velen. fl. bulg. p. 106. H. Richeri Schur enum. transs. p. 132-non 

Vill. |. c. FI. maculatum Fuse. transs. excurs. p. 113 -non ANL. FI. Burseri 

A. Kern. veget. verhăltn. des ung. und siebenb. fasc. 1 p.79 (1875)-an 

Spach? — d, lulie, August. Prin văi montane subalpine quasi alpine. 

Buceci. 

9. H. montanum |. spec. p. 1105; Koch syn. p. 145; Rehb. 

ic. germ. 6 fig. 5187; Schlechtd. Lang. deutsch. 21 fig. 2104. — 

d, lulie, August. Păduri în regiunea montană. Tismana; Lainici; 

Monăstirea Bistriţa pe Arnota: Olăneşti pe Dealu-Tisei; muntele Gal- 

bina în Vilcea la frontieră. 

10. H. hirsutum |. spec. p. 1105; Koch syn.p. 145; Rehb. 

ic. germ. 6 fig. 5189; Sehlechtd. Lang. deutsch. 21 fig. 2105. — 

I. lulie, August. CGrânguri, margini de păduri pe dealuri şi munți. 

Olăneşti, Călimăneşti, Coziea; Brătăşiani în Teleorman; Comana; Pre- 
deal, Sinaia ; Fălticeni. 

11. H. elegans Steph. in Willd. spec. 3 p. 1469 (1300); Koch 

syn. p. 147 ;Rehb. ic. gerin. vol. 6fig. 5190; Schlechtd. Lang. deutsh. 21 

fig. 2102. H. Kohlianum Spreng. fl. hall. p. 214% (1806). — Y, Iulie, 

August. Câmpuri, locuri aprice inculte. Brăila; în Dobrogea pe la 

Măcin, Babadagh, Periclie, (G«argalic, Constanţa, Copadin, Bairamdede. 

XIX. GERANIACEA DC. fl. în. 4p. 838. 

1. GERANIUM /. en. n. 532. 

Ş 1. Perenici: pedunculii billori. 

1. Unghiea petalelor lungă şi ciliată; staminele glabre; rizomă. 

grosă scuamiferă cu fibre scurte. 
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1. G. macrorrhizum |..spec. p. 953; Koch syn.p. 151; Rehb. 

icon. germ. 5 lig. 4856. DC. prodr. | p. 6%0; Schlechtendal Lang. 

deutsch. 21 fig. 2132.—Vulg. Priboiu.— În regiunea montană, stânci, 

dărimături de stânci. Vereiorova ; valea '[esnei la Gaura-Fetei ; Clo- 
şani, Baea-de-Aramă; Monăstirea Tismana; Lainici; valea Oltețului 

la pescerea Polovracilor. 

2. Unghiea petalelor scurtă, baza lor şi filamentele staminelor 

ciliate; rizomă erosă oblică nescuamiferă şi cu lungi fibre radicale 

subţirele. 
2. G. phzeum |. spec. p.953; Koch syn. p. î5l; Rehb.ic. 

germ. 5 fig. 4891. DC. prodr. 1p. 641 var. 4; Sehlechtendal Lang. 

deutsch. 21 fig. 21533. G. hungaricum Wiesb. exsic.! — Vulg. Pliscariţă. 

Priboi. Sovirf. — d. lunie, lulie. Păduri, poeni şi livedi la locuri umede. 

Tismana; Craiova ; Mânăstirea Bistriţa, himnic; Curtea-de-Argeşi, Cor- 

beni; Conţeşti, Valea-Popei; Câmpulung, Nămăeşti (Grec. enum. p. 16); 

Rucăr, Dimbovicioara ; Predeal, Sinaia; Ciocăneşti, Mogogoea, Bă- 

neasa ; Paserea ; Comana; Piatra ; Fălticeni; laşi la pădurea Birno- 

vei ; Cocoşi, Babadagh. 

3. G. pratense |. spec. p. 954; Koch syn.p. 159; hehb.ic. 

germ. 5 fig. 4553; DC. prodr. 1 p. 641; Sehlechtd. Lang. deutsch. 21 

[. 2136, — d. lunie, Iulie. Livedi, margini de păduri în regiunea mon- 

tană şi a dealurilor mari. Predeal; Buşteni, Sinaia; Beceni la Pădu- 

rea-Ocea (Urec. enum. p. 16); Neamţu; Botoşiani, Agatton. 

4. G. alpestre Schur verh. siebenb. ver. 2 p. 176 (155|); 

ejus enum. transs. p. 155; Fuss. transs. exc. p. 137; Simk. enum. 

transs. p. 159. —G. silvaticum Baumș. enum.transs. Zp. 291 et Auct. 

transs. ex p. — quoad plantam transsilvanicam —; Grec. enum. p. 16; 

Br. prodr. p. 178 -non L. spec. p. 954 nec Flora danica tab. 124(!) — 

d. lulie, August. Păduri, văi umbrose în regiunea montană alpină, 

subalpină. Godeanu; Galbina, Negoiu; Jipu; Câmpulung pe Măţău; 

Rucăr pe Ghimbavu; Predeal; Buşteni, Sinaia; Ceahlău (Knecht.) ; 

Nicoreşti ; "Tecuci. 

Adevărata specie de G. siloaticum Li. se găseşte în „pădurile bo- 

reale ale Europei“ şi autorii recenți ai Plorei transsilvanice nu recu- 

nosc existența acestei specie în coprinsul Transilvaniei. — L. Simkovici, 

ale căruia cercetări serupulose asupra Florei transsilvanice fac astădi 

autoritate, susține, în opera sa eitală, că G. siloaticum L. lipseşte nu 

numa în coprinsul munţilor Bohemiei, Silesiei, 'Tatrei, ai Carpaţilor 
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Bucovinei şi ai "Transilvaniei, dar şi în coprinsul Austriei inferidre ; 

că, cea ce botaniştii au denumit în acele părţi G. silvaticum, trebue 

considerat drept G. alpestre Schur; prin urmare, şi la noi trebue să 
se urmeze astfel. — Speciea lineană, judecată după exemplarele de 

la Stokholm, distribuite de Nymann, şi după iconografiea dată de 

Flora danică, arecaulii, peţiolurile, foile, pedunculele şi sepalele cu in- 

dument de peri întinşi şi glanduliferi ; pe când aceea de la noi se deo- 

sebeşte prin indumentul acestor părţi, consistând în peri rigidi albi- 

cioşi, reverşi şi neglanduliferi, cum se observă la specimenele alpine, 

sau glanduliferi numa pe pedicelele florale şi pe sepale, cum se ob- 

servă la cele din regiunele inferiore. 

5. G. palustre |. amanit. 4 p. 325 (1759); Koch syn.p. 159; 

Rehb. ie. germ. 5 f.4892; DC. prodr. 1 p. 649; Sehlechtd. Lang. 

deutsch. 21 f. 2138. — d. lunie, lulie. Livedi la locuri umede, pe 

lingă riuşiore în văi subalpine şi alpestre. Rucăr pe Dobriaşiu şi la 

Dimbovicioara ; Predeal, Sinaia (G. nodosus (Grec. enum. p. 16-non 

Lin.) ; Monăstirea Neamţu (Chan.) ; Fălticeni la pădurea Huşilor; pă- 

durea Trifeşti în Roman. 

6. G. sanguineum |. spec. p. 955; Koch syn. p. 152; hehb. 

ic. germ. 5 fig. 4894; DC. prodr. lp.639 excl. var.; Sehleehtd. Lang. 

deutsch. 21 fig. 2139. — 4, Maiu-lulie. Livedi, ograde de pomi, tule- 

rişe, margini de păduri in regiunea submontană, a dealurilor şi a 

câmpiilor. Vereiorova ; Severin, Cerneţi; Craiova; Rubăneşii, Popinză- 

leşti ; Stolnici, Piteşti; Vultureanca ; Comana ; Ciocăneşti, Chitila, Pe- 

rişi ; Câmpina; Lehliu. 

3. Unghiea petalelor scurtă, baza lor şi filamentele staminelor 

ciliate; tulpină radicală palară prelungă şi rămosă. 
7. G. pyrenaicum |. mant. p. 97; 267 (1767); Koch syn. 

p. 153; Boiss. fl. orient. Lp. 580; Sehlechtd. Lang. deutsch. 21 

fig. 9149. — G. umbrosum W. et Kit rar. hung. tab. 124 (1504); Rehb. 

icon. germ. vol. 5 fig. 4881. — 9. Maiu-lulie. Pe costele petrose ale 

munţilor prin tuferişe. Vereiorova, Gura-Văei, frecuent. 

Ş 2. Anuali; pedunculii biflori. 

1. Petalele cu prea puţină unghie; sepalele după înflorire stau 

erecte formând un caliciu căscat. 

* Valvele netede, uşior perose sau elabre. 

a. Semințele netede. 
8. G. pusillum |. spec. p. 957; Koch syn. p. 153; Rehb.ic, 
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germ. > lig. 4877; DU. prodr. 1 p. 643; Schlechtd. Lang. deutsch. 21 
fig. 2143. — O) Aprilie - Septembre. Locuri ruderale, drumuri, câm- 
puri; specie vulgară la noi (Grec. enum. p. 16). Severin; Calafat ; 
Craiova; Rimnic; Vultureanca, Găeşti ; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti ; 
Alexandriea ; Comana; Câmpina ; Beceni, Buzău; Birlad ; laşi, Chris- 
teşti; Botoşiani; Fălticeni; Broşteni. 

b. Semințele reticulat-cutate. 
9. G. rotundifolium |.. spec. p. 956; Koch syn. p. 154; Rehb. 

ie. germ. 5 fig. 4878; DC. prodr. 1 p. 63; Sehlechtd. Lang. deutsch.21 
fig. 2147. — (2) Maiu, Iunie. Tuferişe, rărişiuri pe munţi. Vereiorova, 
Valea-Bahnei pe la Iloviţa în consorţiu cu (. lacidum. — Petalele la 
virt au marginea rotundă. 

10. G. dissectum |.. spec. p. 956; Koch syn. p. 154%; Rehb. 
ie. germ. 5 f. 4876; DC. prodr. 4 p. 645; Schleehtd. Lang. deutsch.21 
fig. 2146. — (0) Maiu - August. Tuterişe, rărişiuri. Vereiorova, valea 
Bahmnei; Piteşti la Trivale; Ciocăneşti, Perişi, Crivina; Ploeşti pe la 
Tirgşior; Comana. — Petalele obeordate: valvele şi rostrul părose. 

Ii. G. columbinum |. spec. p. 956; Koch syn. p. 154; Rehb. 
Ic. germ. 5 fig. 4875; Boiss. fl. orient. | p. 381; Sehleehtd. Lang. 
deutsch. 21 fig. 2145. — () lunie, lulie. Păduri. Conţeşti ; Comana ; 
Perişi prin valea Cociocului; Agapiea. 

Ac6sta are petalele obeordate cu câtva mai unghiculate, valvele 
şi rostrul cu totul glabre. 

ata ate 

“ Valvele transversal-cutate (sbircite) ; seminţele netede. 
12. 6. divaricatum Eh. beitr. 7 p. 164 (1792); Koch syn. 

p. 195; Rehb. icon. germ. vol. 5 fig. 4873; Boiss. fl. orient, 1 p. 581; 
Sehlechtd. Lang. deutsch. 21 fig. 2146. — “) lunie, Lulie. Păduri dum- 
brave. Baea-de-Aramă ; Craiova; Comana; Bucureşti, Băneasa (Grec. 
enum. p. 16); Perişi, Crivina; Ghighiu. 

9 . Petalele lung unghiculate, unghicula şi filamentele staminelor 
glabre; sepalele erectie, după înflorire intocmesc caliciu urceolat cu 
gura strimtată. 

13. G. lucidum |. spec. p. 955; Koch syn. p. 15%; Rehb. ie. 
germ. 5 fig. 4872; Boiss. fl. orient. 1 p. 884; Sehlechtendal Lang. 
deutsch. 21 fig. 2149. — (î) Iunie- August. Locuri umede umbrose pe 
lingă riuşiore în văile montane — Vereiorova prin valea Cerovă- 
ului, valea Bahnei şi pe la gura ȘSlătinicului ; Dimbovicioara. 

Plantă cu totul şi peste tot glabră. 
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14. G. Robertianum |. spec. p. 956; Koch syn. p. 155; Rehb. 

ie. germ. 5 fig. 4871; Boiss. (|. orient. | p. Ș83; Sehleehtd. Lane. 

deutsch. 21 fig. 2151. — (O Iunie- Septembre. Locuri umede umbrose 

prin dumbrave şi păduri în regiunea montană şi câmpenă. Vâreio- 
rova; Cerneţi pe dealurile lorgutovei şi Poroinei ; Tismana; Craiova ; 

Comana; Bucureşti la Băneasa (Grec. enum. p. 16); Paserea; Boboci, 

Bisca-husilei; Tirgu-Ocnei, Slănie; Piatra, Agapiea (Grec. 1. €.); Hangu ; 

Broşteni pe Bistriţa, pe Neagra şi pe Barnaru ; laşi; Botoşiani. 

Plantă peste tot cu peri hirsuţi, odoare grea, particulară. 

2. ERODIUM //1crit. (vid. cit. seq.) 

1. E. cicutarium |,Ilcrit. in Ait. hort. kew. ed. | vol. 2 

p. 414 (1789); Koch syn.p. 155; Rehb. ic. germ. 5 fig. 4864; Boiss. 

fl. orient. 1 p. 890; Sehlechtd. Lang. deutsch. vol. 21 fig. 2152. Gera- 

nium cicutarium L. spec. p. 951. G. chaerophyllum Cavan. dissert. 4 

p. 226 tab. 95 fig. 1 (1790). Erotium cicutarium 3. chaerophullum Gren. 

Godr. fl. fr. 1 p. 311; Gremli fl. suisse p. 152. — Vulg. Greghetin. 

Priboi. Pliscul-cocorului. — (-) Aprilie- August. Prin locuri de cultură 

şi la locuri inculte, grâne, porumbişti, câmpuri, căi comunale, curţi, 

păragini; specie forte comună. Cerneţi, Şimian, Hinova; 'Tirgujiul; 

Craiova; Caracăl ; Turnu-Măgurele, Segarcea ; Alexandriea ; Comana; 

Bucureşti ; Câmpina (E. tolosanum Grec. enum. p. 16-non Jord. 

formă precoce acaulă orbiculară); Văleni; Buzău, Beceni; Focşiani ; 

laşi ; Botoşiani; Dobrogea pe la Constanţa, Bairamdede ete. 

f. pimpinellaefolium DC. fl. fr. 4 p. S40; ejus prodr. | p. 646; 

Rehb. ic. germ. 5 fig. 4865; Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 311; Gremli fl. 

suisse p. 152. [. cicutavrium Cavan. ap. Rehb. |. c. — Adesea cu forma 

legitimă prin localităţile citate. Diferă puţin de acesta: segmentele 

foilor sale sunt mai apropiete şi cam oposite, nu profund şi mult in- 

cisate, laciniile acestora deci mai scurte, mai lăticele şi obtuse; pe- 

talele superiore desupra unghiculei sunt gălbenii şi cu vinişiore în- 
chise. 

2. E. ciconium Wild. spec. pl. 3 p. 629 (1500); koch syn. 

p. 156; Rchb. icon. germ. 5 fig. 4866; Boiss. fl. orient. 1 p. 891; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 21 fig. 2154. Geranium ciconium Li. spec. 

p. 952. — O Aprilie- August. Pe malurile petrâse maritime în Do- 

brogea la Constanţa în consorţiu cu 'Tournefortia Arguzia şi Zigo- 
phyllum Fabago; pe la poalele stâncilor la Başi-Bunar; în Doljiu la 

Craiova: movila din laturea Jiului. 
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XX. LINACEA Lindl. nat. syst. p. 89. 

1. LINUM /. gen. n. 389. 

Ş 1. Foile alterne. 

1. Unghiculele petalelor coherente, petalele galbene. 

1. L. flavum |. spec. p. 299; Sturm deutsch. h. 26; Koch syn. 

p. 138; Rehb. icon. germ. 6 fig. 5175; Boiss. fl. orient. 1 p. 855; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 21 fig. 2117. L. campanulatum M. Bieb. 
fl.t. €. 1 p. 255 (1508)et 3 p. 25% (1819)-non L. — Valg. In-galben.— 

d, lunie, lulie. Prin livedi şi locuri deschise, spinişiuri, tuferişiuri pe 

lîngă păduri, pe la drumuri. Severin; Rimnie; Caracăl; Vultureanca ; 

Comana ; Perişi, Crivina; Piatra pe la Pădurea-Balaurului ; "Tutova, 

Birlad; Botoşiani; Dobrogea. 

2. L. tauricum Willd. enum. hort. berol. p. 399 (1509); Bess. 

enum. pl. volh. p. 44%; Boiss. fl. orient. 1 p. 856. L. campanulatum M. 

Bieb. fl. t. c. | p. 255 (1505)-non L. L. flavum var. univerve Rochel 

ap. Rehb. icon. germ. fig. 5175. — . lunie, lulie. Locuri petrose dar 

cu icrbă, pe dealuri sau coste cu mici tuferişe. Babadagh spre Ieni- 

sala în Dobrogea. 

9. Petalele cu totul libere, de colore roză, azurie sau albastră, 

a. Stiemele filiforme clavate. 

* Pedunculele fructilere scurte, marginea sepalelor ciliato-glan- 
dulară. 

3. L. hirsutum |. spec. p.595; Koch syn. p. 129; Rehb. icon. 

germ. 6 fig. 5166; Boiss. îl. orient. | p. 859; Sehlechtendal Lane. 

deutsch. h. 21 fig. 2118. — Vulg. In-mare. In-ptros. — d. lunie, 

lulie. Câmpuri la locuri fertile, livedi, prunării. Şimian, Hinova ; Gra- 

iova; Caracăl; Comana; Titu, Ciocăneşti; Chitila, Bucureşti, Herestrău, 

Băneasa (L. visecosum Grec. enum. p. 15-non L.); Perişi, Crivina, 

Ploeşti; laşi; Botoşiani, Agafton; — Dobrogea: Isaccea, Cocoşi, Ba- 
badagh, Constanţa. 

f. glabresceus hochel rar. ban. p. 27 (1528) solum nomen. L. 

nudiflorum Wierzb. in Flora ann. 1540, 1 p. 368. L. pannonicum A. 

Kern. est. bot. zeit. ann. 1865 p. 229. — Locuri năsipose; prunti- 

şiuri. Malul Oltului în Ostrov la Călimăneşti; Crivina; Rîmnicu-Sărat 
la Urecheşti. 

.fn at. 

:: Peduneulele fructifere lungi; marginea sepalelor puţin ciliată 

neglandulară. 

4. L, usitatissimum L. spec. p. 397; Sturm deutsch. h. 26; 
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Koch syn. p. 140; Rchb. icon. germ. 6 fig. 5154; DBoiss. fl. orient. | 

p. 860; Sehlechtd. Lang. deutsch. 21 fig. 2195. — Vulg. Pnu-adevărat. 

In. În de cultură. — (-) lulie, August. Cultivat şi întreţinut prin cul- 

tură, există şi în stare sălbatică din seminţe rătăcite. 

5. L. nervosum W. el Kit. rar. hung. tab. 105 (1802); Rehb. 

ic. germ. 6 fig. 5163; Boiss. fl. orient. 1 p. 862; Neilr. diagn. p. 29. — 

d. Maiu, lunie. Câmpuri, locuri de cultură, tuferişe. Rogova, Vin- 

juleţ, Oreviţa; Câmpulung; Alexandriea ; loneşti, Vultureanca; Băa- 

neasa, Comana; laşi; Dobrogea: Constanţa, Murfatlar. 

b. Stigmele filiforme capitate. Pedunculele fructifere lungi. 

* Marginea sepalelor întregă sau prea puţin ciliată neglandulară. 

6. L. austriacum [.. spec. p. 399; Koch syn. p. 140; Rehb. 

ic. germ. 6 fig. 5156; Boiss. fl. orient. 1 p. 864%; Sehlechtd. Lang. 

deutsch. 21 fig. 2127. — Vulg. Inuşior. Ineaţă. Inu-de-câmp. — Y. lunie, 
lulie. Câmpuri la locuri fertile, pe lingă drumuri, grâne; specie co- 

mună (Grec. enum. p. 15). Rimnie, Călimăneşti, Goziea; Vulcana; 

Titu; Ciocăneşti, Chitila; Brăneşti; Feteşti; Focşiani, Odobeşti; Te- 

cuci; Galaţi la Fileşti. 

7. L. perenne |. spec. p. 297; Koch syn. p. 140 et addit. 

p. 440; Rehb. icon. germ. 6 fig. 5159; Boiss. fl. orient. | p. 356; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 21 fig. 2124. L. austriacum Poll. îl. palat. 1 

p. 320 (1776)-non.L. — Vulg. Inuşior. Ineaţă. In de câmp. — d. lunie- 

August. Câmpuri şi la locuri fertile, drumuri, grâne; tot cum cea pre- 

cedentă cu care lesne se pote confunda. Călimăneşti; Sloboziea în 

Ialomiţa, Feteşti; Botoşiani; "Tulcea. 
La L. austriacum Li. capsula este globosă şi întrece cu puţin se- 

palele, pedunculele fructifere in mare parte devin unilaterale şi ar- 

cuato-pendule; la L. perenne L. capsula este ovato-globosă şi îndoit 

mai lungă de cât sepalele, pedunculele fructifere sunt erecte. Însă, 

când exemplarele nu sunt bine alese, este dificil a stabili în mod pre- 

cis diagnoza acestor două specii. 

8. L. alpinum Jacq. enum. stirp. vind. p. 5% et 229 (17692); 

Koch syn. p. 140 var.a; Rehb. icon. germ. 6 fig. 5160; Boises. fl. 

orient. | p. 865; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 12 fig. 2195 lit. A.— 

d, lulie, August. Păsciuni alpine, stânci: pe muntele Coziea (L. al- 

pinum var. dacicum (andog. îl. europ. d p. 9); Buceci pe Babele 

(Br. miss.); pe Costila. 

£. elatius Wahlenb. carpat. prineip. p. 91 (1514). L. montanum 
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Sehleich. catal. ann. 1815. L. alpinum B. montanum Koch syn. p. 140; 

Rehb. ic. germ. 6 fig. 5160 b; Schlechtd. Lang. deutsch. 21 fig. 2195 

lit. B. L. extraaaillare Kit. add. p. 269 (1564) ap. F. Schultz herb. 

norm. nov. ser. cent. 22 n. 2141! ab exemplaribus e Tatra. — he- 

giunea alpină. Ceahlău (Knecht.) 

* * Marginea sepalelor ciliată şi glandulară. 

9. L. tenuifolium |. spec. p. 395; Koch syn. p. 139; Rehb. 

ic. germ. 6 fig. 5165; Boiss. fl. orient. 1 p. 862; Sehlechtd. Lang. 

deutsch. 21 fig. 2120. — Y. lunie, lulie. Câmpuri la locuri fertile şi la 

locuri aprice. Dobrogea: Măcin, Babadagh, lenisala; Gargalic; în Mun- 

teniea la Mizil pe dealurile Tohanilor. 

$ 2. Foile opozite; florile micutele albe. 

10. L. catharticum L. spec. p. 401; Koch syn.p. 141; Rchb. 

ic. germ. 6 fig. 5153; Boiss. fl. orient. 1 p. 551; Sehlechtd. Lang. 

deutsch. 21 fig. 2193. — (-) lunie-Septembre. Livedi, păsciuni, prin 

icrbă, petrişi năsipos în regiunea subalpină inferioră. Muntele Coziea ; 

Corbeni pe Ghiţu; Sinaia (adiola linoides Grec. enum. p. 15-non 

Gmel.); Buşteni, Predeal; Piatra-Mare. 

XXI. OXALIDACEAE Lindl. nat. syst. p. 140 

1. OXALIS 7. gen. n. 382 

1. 0. Acetoselia |. spec. p. 620; Koch syn. p. 157; hehb. ic. 

germ. 5 fig. 45985; Boiss. fl. orient. 1 p. 566; Sehlechtendal Lang. 

deutsch. 21 fig. 2109. — I, lunie- August. Păduri umbrose, prin văi 

la locuri umede umbrose, în regiunea montană. Valea "Țesnei; Culmea- 
Cernei ; MOnăstirea Tismana ; valea Monăstirei Bistriţa; Coziea, Stă- 

nişioara; Piteşti la Trivale; Dimbovicioara; Câmpulung, Conţeşti ; 

Buşteni, Sinaia; Monăstirea Neamţu (Grec. enum. p. 17), Piatra pe 

Cernegura; Broşteni pe Bistriţa. 

2. 0. corniculata |. spec. p. 623; DC. prodr. 1 p. 692; Koch 

syn, p. 157; Rehb. icon. germ. vol. 5. f. 4896; Boiss. fl. orient. ] 

p. 866; Gren. Godr. fl. fr. | p. 326; Schlechtd. Lang. deutsch. 21 

f. 2110. O. vilosa M. Bieb. fl. t. c. 1 p. 355 (1808). — (O) lunie-Sep- 

tembre. Câmpuri, locuri cu icrbă şi de cultură. Brăila la Monument. 

3. 0. stricta [.. spec. p. 624; DC.prodr. 1 p. 692; Koch syn. 

p. 157; Rehb.icon. germ. vol. 5 fig.4895 ; Boiss. fl. orient. vol. 1. p. 866; 
Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 326; Sehlechtd. Lang. deutsch. 21 f. 2111. — 
(0 Iunie - August. De origine Americană şi introdusă în Europa; sub- 

spontanee. Botoşiani spre Agafton pe lingă păduri; de sigur emigrată. 

Grecescu D. Dr. — C, 1324, 12 
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XXII. MALVACEAE R. Br. cong. p. $. 

Secţ. ]. Caliciul duplu (caliculat). 

A. Fruct policarpic din agregaţiea unui verticiliu de numerose 
carpele monosperme care la maturitate se desfac de columna axilă. 

1. ALTHZEA /. cen. n. 53. 

Ş 1. Faţa dorsală a carpelelor convexă necanaliculată, margi- 

nele obtuse. 

1. Perenice. 

1. A. officinalis |. spec. p. 966; koch syn. p. 143; Rehb. ic. 

germ. 5. fig. 4349 ; Boiss. fl. or. 1 p. 525; Sehlechtd. Lang. deutsch. 21 

fig. 2162. — Vulg. Nalbă-mare. Nalbă-albă. — Y, lunie- August. Li- 

vedi in locurile josnice, lunci, zăvoe, pe lingă ape; specie forte co- 

mună (Grec. enum. p. 15): în totă ţera. 

2. A. taurinensis DC. prodr. | p. 456 (1524); Rehb. icon. 

germ. 5 fig. 4548; Ledeb. fl. ross. 1 p. 451; C.A. Meyer ind. cauc. 

p. 207. A. armeniaca "Ten. ind. hort. neapol. ann. 1527; Boiss. |. 

orient. | p. 825. — E, lunie- August. Prin locuri aprice necultivate, 

pe lingă locuinţe rurale. Slănicu din Prahova; între Focşiani şi Odo- 

beşti la comuna Boteşti. 

3. A. cannabina |. spec. p. 966; Koch syn. p. 143; Rehb. ic. 

germ. d fig. 4547; Boiss. fl. orient. 1 p. 825; Schleehtendal Lang. 

deutsch. 21 fig. 2163. — Y, lunie, Iulie. Tuferişiuri, mărăcini, câm- 
puri, coste. Cerneţi, Şimian (Grec. enum. p. 15); Craiova; Călimă- 

neşti, Coziea ; Comana; laşi. 

2. Anuale. 

4. A. hirsuta |. spec. p. 965; Koch syn. p. 143; Hehb. icon. 

germ. 5 fig. 4846; Ledeb. fl. ross. 1 p. 432; Boiss. fl. orient. 1 p. 824; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 21 fig. 2164. — (O lunie- August. Tufe- 

rișe pe costele petrose ale munţilor din Dobrogea: muntele Consulu 

la Alibeichioi. 

$ 2. Faţa dorsală a carpelelor profund canaliculată şi marginele 
lor forte proeminente în formă de aripi membranose (Aleea L. gen. 840). 

5. A. pallida W. et Kit. rar. hung. tab. 47 (1502); Koch syn. 

p. 144; hehb. icon. germ. 5 fig. 4550. Alcea palida Boiss. fl. 

orient. | p. 532. — Vulg. Nalbă-mare. Nalbă-rumenă. -—  . lunie- 

August, La locuri aprice inculte, tuferişuri, mărăcinişiuri, drumuri. 
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Vâreiorova; Severin, Ilinova; Caracăl, Popinzăleşti; Vultureanca ; 

Comana; Lehliu; Muftiu, Brăila pe lingă calea ferată; Galaţi; Foc- 

şiani; Berlad; laşi; Dobrogea: pe la Copadin, Bairamdede, Constanţa, 

Gargalic, Periclie, 'Tusla, Mangaliea, frecuentă. 

e A. rosea L.. spec. p. 966. — Vulg. Nalbă-mare de grădină. 

Nalbă-roşie. — Y, În horticultură prin multe părţi din ţâră. 

2. LAVATERA /. gen. n. 542. 

|. L. thuringiaca [. spec. p. 972; Koch syn. p. 144; Rehb. 

ie. germ. 5 fig. 4854; Boiss. fl. orient. | p. 825; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 21 fig. 2166. — Vulg. Nalbă. Tot-nalbă. — d, lunie - August. 

Câmpuri, crânguri, locuri josnice, lunci ; specie forte comună (Grec. 

enum p. 25). Romanați, Popinzăleşti; Vultureanca; Titu, Ghergani ; 

Ciocăneşti, Buftea, Crivina; Comana; Bucureşti; Cimpulung, Nă- 

măeşti; Vulcana; Câmpina, Brebu; Predeal; Lehliu; Galaţi; Tecuci ; 

Berlad; Piatra; Fălticeni; Broşteni; în Dobrogea: Constanţa către 

Murfatlar, Bairamdede. 

Niei că există la noi alte specii de Lavatera. Aşia dar: L. cretica 
Lin. şi L. pseudoolbia Poir., citate de Guebhard 1, sunt din erore indi- 
cate ca existând pe la Pechea în Covurlui. L. Olbia L. indicată la noi 

de A. Kanitz în opusculul stu „Plantas Romani“ p. 25 et add. p. 187, 

nu numa că nu există la noi, dar nici în totă Europa autralo-orientală. 

3. MALVA /. gen. n. 04. 

1. M.silvesfris [..spec.p.969; Kochsyn.p. 1492; Rehb. ic. germ. d 

fig. 4840; Boiss. fl. orient. vol. 1 p. 819; Sehlechtd. Lang. deutsch 21 

fig. 2158. — Vulg, Nalbă. — c$ lunie-Septembre. Câmpuri, căi co- 

munale urbane şi rurale, locuri ruderale ; specie forte comună (Grec. 

enum. p. 15). Cerneţi; Craiova; Călimăneşti ; Câmpulung; Titu, Cio- 

căneşti; Comana; Bucureşti; Ploeşti; Piatra; Neamţu (Chan. exic.); 

laşi ; Fălticeni; Broşteni; în Dobrogea asemenea. 

2. M. rotundifolia [.. spec. p. 969; Koch syn. p. 142; Ledeb. 
fl. ross. 1 p. 345; Boiss. fl. orient. 1 p. 920. M. vulgaris Fries. nov. 

ed. 2 p. 219 (î828); Rehb. icon. germ. 5 fig. 4536; Sehleehtd. Lang. 

deutsch. 21 fig. 2160. — Vulg. Caşiu-popei. Caşi. Nalbă-mieci. — () lunie- 
Septembre. Locuri ruderale, locuri de cultură, porumbişti vechi, căi 

urbane şi rurale (Grec. enum. p. 15). Calafat; Tirgujiul; Călimăneşti ; 

1. Notices gcographiques et botaniques sur la Moldavie ete, (Ved, Br. prodr. 

introd, p., XXIV), 



1 44 CONSPECTUIL, SISTEMATIC 

Câmpulung; Câmpina; Văleni; Predeal, Sinaia; Bucureşti; Vaslui; 

laşi ; Fălticeni, Mălin ; Broşteni. 

3. M. borealis Wallmann in Liljebl. sv. (1. ed. 3 p. 517 (1816); 

Fries novit. ed. 2 p. 218 (1828); Koch syn. p. 143; Ledeb. fl. 

ross. 1 p. 436; Boiss. (|. orient. 1 p. 820. M. pusila Wither. arran. 

p. 612 (1796), numire de şi anterioră însă neadmisă de autori ca im- 

proprie. M.rotundifolia L. ap. Friesl, c.; Rehb. ie. germ. 5 fig. 4935. — 

(O lunie-Septembrie. "Tot prin locuri cum şi cea precedentă şi adesea 

împreună. Craiova ; Predeal; Câmpina; Bucureşti; Comana; Brăila, 

Viziru. 

B. Fructu sinearpie; capsulă 5-loculară, loculicidă, loculele po= 
lispermice. 

4. HIBISCUS 7. gen. n. 540 

1. H. ternatus Cavan. diss. 3 p. 172 tab. 64 fig. 3 (1790); 

Ledeb. fl. ross. 1 p. 438. H. Trionum f. ternatus DC. prode. | p. 453.— 

() lunie - Septembre. La locuri fertile, prin grâne, porumburi, curţi, 

grădini, trotuare, garduri; forte comună. (H. Trionum Grec. enum. 

p. 16-non Lin. in strieto sensu).— Severin: Străhaea, Broşteni; Craiova; 

Bucureşti ; Brăila; Galaţi; Rimnicu-Sărat la Urecheşti; Tecuci; Bârlad ; 

Dobrogea pe la "Tulcea, Constanţa către bostănărie şi Murfatlar. 

e Hibiscus esculentus L..—Vulg. Bame. Bambe.(-) În cultură pentru 

uzul alimentar, plantă vulgarizată âncă de mult timp în Europa me- 

ridională şi la noi. 

Secţiea II. Caliciul simplu (necaliculat). 

5. ABUTILON Garii. fruct. 2 p. 251 

|. A. Avicenne Giertn. fruct. 2 p. 251 (1791); Ledeb. Îl. ross. 1 

p. 439; Rehb. ic. germ. b fig. 4932; Boiss. fl. orient. 1 p. 836. Sida 
Abutilon L. spec. p. 963. — Vulg. Florea-crucei. Crucea-pânei. Pris- 

tolnic. — (0) Iulie, August. Locuri ruderale, căi comunale rurale şi ur- 
bane (Grec. enum. p. 16). Cerneţi; Craiova, Şimnie; Stolnici; Gher- 

gani; Bucureşti ; Birlad. 

XXIII. TILIACEA Juss. gen. p. 290 sect. 2 

1. TILIA 1. gen. n. 660. 

$ 1. Petalele garnisite la bază cun rînd de parapetale. Foile dis- 

colore, tomentose pe pagina inferioră. 
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1. T. tomentosa Monch. weissenst. p. 136 (1735); Baumg,. 

en. transs. 2 p. 58. 7. alba W. et Kit. rar. hung. tab. 3 (1799)-non 

Michx. 7. argentea Desf. in DC. hort. monspel. 1813 p. 150; Rehb. 

icon. germ. 6 fig. 5150; Boiss. fl. orient. 1 p. 547; Heuft. enum. ban. 
p. 44; Neilr. diagn. p. 31. — Vulg. Tesu. Teiu-alb. — tb lunie. Pă- 

duri în părţi delurose şi in regiunea câmpenă. Cerneţi pe dealurile 
lorgutovei, Poroinei şi Stirminei; Călimăneşti; Piteşti la Valea-Mare 

şi Tirgu-Dealului; Clejani; Comana ; Ciocăneşti, Mogoşoea, Bucureşti, 
Panteleimon ; Câmpina; Beceni la Pădurea-Ocea; Birlad; Piatra; 

Dobrogea septentrională frecuent. 

f. Jatibracteata. Bracteele obovate, 6 cent. lung. pe 25 mn: Jă- 

țime; foile parve. — 'Turnu-Măgurele în parcuri; dar acolo de unde? 

Ş 2. Petalele fără parapetale. 

a. Foile discolore, ambele fațe glabre, peţiolurile şi mugurii 
glabri. 

2. T. parvifolia Ehrh. arbr. n. 36 (1789); beitr. 5 p. 159; Koch 

syn. p. 145 var. a; Sehlechtd. Lang. deutsch. vol. 21 p. 225 fig. 2170. 

T. parvifolia genuina „toliis minimis* Rchb. ie. germ. vol. 6 tab. 314 
fig. 5137. T. ulmifolia Scop. fl. carn. p. 374 (ed. 1772) nomen anti- 

quus sed improprium. 7. cordata Mill. dict. n. 1. 7. microphulla Venten. 

dissert. tab. 1 fig. 1; Boiss. fl. orient. | p. 846. T. europea ş. L, spec. 

p. 733. — Vulg. Teiu-roşiu. Teiu-pădureţi. — top lunie, lulie. Păduri 

în regiunea montană petrosă. Rucăr pe Ghimbavu în valea Dimboviţei ; 

in Suceava la Broşteni pe Neagra şi Barnaru ; laşi; Tulcea, Nicoliţel, 
Cocoşi. 

3. T. vulgaris [Hayne arzn. gew.3 tab. 47 (1813); Nym. consp. 

p. 151; Simk. en. transs. p. 155. 7. intermedia DC. prodr. 1 p. 513 (1824); 

Rehb. icon. germ. 6 fig. 5138; Boiss. fl. orient. 1 p. 847. T. parvifolia 

î. intermedia Koch syn. p. 145. 1. europea Sm. engl. fl. 3 p. 17; L. 

spec. p. 733 ex p. — Vulg. Teiu-roşiu. — to Iunie, lulie. Păduri în 

regiunea montană; parcuri, promenade. Baea-de-Aramă ; Tismana ; 

valea Monăstirei Bistriţa şi pe la Coziea; Craiova parcul Bibescu ; 

Buzeu la Crângul; laşi pe la Socola. 

b. Foile concolore, verdi. 
* Ambele lor faţe şi peţiolurile glabre. 
4. T. pallida Wierzb.ap. hehb. ic. germ. vol. 6 fig. 5138 f (1844) 

Heuft. enum. ban. p. 44. — î> lunie, Iulie, Păduri. Tirgujiul; Bucu- 
veşti, prin parcuri, 
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5. T. flava Wolnyap.hehb. germ. exc.p.530(1532); Neilr. diagn. 

p. 31. — Diferă de precedentul numa prin coldrea foilor sale de un 

verde ce dă mult şi în galben. — î> lunie, lulie. Munţii Camenei în 

Mehedinţi lingă frontieră spre Mehadia pe virful Şuscului (A. de Degen. 

leg.). Rarissima. 

** Paţa inferioră a foilor şi peţiolurile peste-tot imbrăcate cu 
peri moi. 

6. T. platyphylla Scop. fl. carn. Lp. 373 (ed. 1772); Rehb. 

icon. germ. 6 fig. 5159; Boiss. (|. orient. 1p. 846. T. grandifolia Ehrh. 

arbr. n. 8 (1789); Koch syn. p. 145; Schlechtd. Lang. deutsch. 21 

fig. 2169. 7. paueiflora llayne. T. oblhiqua lost. — tp lunie, lulie. Pe 

dealuri. laşi, Socola. 

XXIV. AMPELIDACEA Ach. Rich. 6lem. bot. 

1. VITIS 1. gen. n. 254. 

1. V.vinifera |. spec. p. 293; Koch syn. p. 150; Boiss. fl. 

orient. 1 p. 955; Schlechtd. Lang. deutsch. 21 fig. 2176. V. silvestris 

Gmel. fl. baden. t p. 543. — Vulg. Acrid. Aguridar. Levruşcă. Viţă- 

sălbatică. — d, lunie. Crânguri, tufeişiuri, margini de păduri, zăvo- 

iuri; torte răspândită prin Româniea, cu excepţie regiunea montană. 

2. V. domestica (V. vinifera Schlechtd. Lang. 1. €.). Vulg. Viţă. 

Viţă-de- Vie. Vie. — Y, lunie. În cultură, constituind viile; presenteză 

un mare număr de feluri, din care unele rase, altele varietăţi, ce intru 

în domeniul viticulturei. 

2. AMPELOPSIS Mic. amer. bor. 1 p. 159. 

1. A. hederacea Michx. fl. amer. bor. | p. 159 (1803); 

Schlechtd. Lang. deutsch. 21 fig. 2177. Hedera quinquefolia L. spec. 

p. 292. Vitis guinquefolia Hortul. — Vulg. Viţă-de- Canada. lederă-cu- 
cinci-[oi. — tb lunie. De origine americană, introdusă în Europa şi 

naturalizată. 

XXV ZYGOPHYLLACEA DC. prodr. 1 p. 703. 

Trib, 1. EUZYGOPHYLLEE Boiss. Foile oposite,pinati-compuse. 

1. ZYGOPHYLLUM 1. gen. n. 330. 

1. Z. Fabago L. spec. p. 551; DC. prodr. 1 p. 705; Ledeb. fl. 

poss. | p. 485; Boiss. fl. orient. 1 p. 913. — d. Maiu, lunie. Pe ma- 
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lurile calcare ale Mărei-Negre, la Constanţa subt Iotelu-Carol, 

mult. 

2. TRIBULUS /. gen. n. 332. 

|. T. terrestris [. spec. p. 554; DC. prodr. l p. 703; Koch 

syn. p. 158; Ledeb. fl. ross. 1 p. 486; Rehb. icon. germ. vol. 5 

fig. 4921; Boiss. fi. orient. 1 p. 902 ; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 21 

fig. 2093. — O) Iunie-Septembre. Locuri fertile, sol humifer ; pe la 

drumuri şi cărări rurale, grâne, porumbişti; în regiunea şesurilor. 

Poeana, Calafat; Celeiu, Corabiea (Grec. enum. p. 17); Comana; Fe- 

teşti; Brăila, Lacul-Sărat; Galaţi ; Tecuci; Dobrogea mult. 

Trib. II, SPURIA Boiss. Foile alterne, simple. 

3. PEGANUM 7. gen. n. br. 

1. P. Harmala L. spec. p. 638; DC. prodr. | p. 712; Ledeb. 

Al. ross. 1 p. 489; Rchb. ic. germ. 5 fig. 4818; Boiss. fl. orient. | 

p. 917. — Y, Iunie, lulie. Locuri ruderale aprice şi cu osebire pe la 

vechile cimitire musulmane în Dobrogea: Măcin; Constanţa. 

4. NITRARIA /. gen. n. 602. 

1. N. Schoberi [.. spec. p. 625; DC. prodr. 3 p. 456; M. Bieb. 

M.t.e. 1 p. 364; Ledeb. fl. ross. vol. Lp. 504; Boiss. fl. orient. | 

p. 919. N. caspica Willd. sec. Pall. îl. ross. tab. 50. — d, lulie, August. 

Locuri salsugindse. La Policiori subt Vulcanii-nămoloşi în districtul 

Buztu (Br.). 

XXVI. EMPETRACEE Lindl. nat. syst. p. 417. 

1. EMPETRUM /. gen. n, 1106. 

1. E. nigrum [.. spec. p. 1450; Koch syn. p. 721; Ledeb. fl. 

ross. 3 p. 555; Rehb. icon. germ. vol. 5 fig. 4510; Boiss. îl. orient. 4 

p. 1145; Sehlechtd. Lang. deutsch. 21 fig. 2108. — Vulg. Bobiţă. Poma- 

momiţei. Vuetoare. — d. Maiu, lunie. Ștânci pe locuri cu ierbă în re- 

giunea montană. Păpuşea ; Buceci ; Penteleu (Br.); Rartu, Pietrile- 

Doamnei. 

XXVII. RUTACEAE DC. prodr. 1 p. 709. 

Trib. 1. RUTE Jnss. Florile regulate; endocarpul neseparabil 

de sarcoearp. 
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1. RUTA 1. gen. n. 523. 

1. R. graveolens -.|.. spec. p. 5485; DC. prodr. | p.710; Koch 

syn. p. 159; Ledeb. fl. ross. 1 p. 490; Rehb. ic. germ. 5 fig. 4814; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 21 fig. 2088. — Vulg. Rută. — b Iunie, 

lulie. De origină exotică, întreţinută şi vulgarizată prin cultură in gră- 
dini urbane şi rurale pentru uzul medicinal popular (Grec. enum. p. 17). 

Bucureşti; Iaşi; Piatra; Neamţu (Chan. exic.) etc. 

2. HAPLOPHYLLUM Juss. mem. mus. XVI. p. 464. 

1. H. suaveolens Ledeb. fl. ross. 1 p. 491 (184%); Boiss. fl. 

orient. 1 p. 927. H. ciliatum Griseb. spicil. rumel. 1 p. 130 (1843). 
H. Biebersteinii Spach. ann. scien. natur. 3 ser. 11 p. 178 (1849). Ruta 

suaveolens DC. prodr. | p. 711 (1824). — Y, Iunie, Iulie. La locuri 

aprice inculte sau pe. lingă grâne, căi rurale. Feteşti; Brăila, Bărboşi, 

Galaţi ; Rassova, Cernavoda (Br.); Măcin, Alibeichioi; Cavgagiea, Pe- 

riclie, Gargalic; Constanţa, Tusla; Copadin, Bairamdede. 

Trib. II. DIUTAMNEE Bart. Florile neregulate; endocarpul se- 

parabil. 

3. DICTAMNUS 1. gen. n. 522. 

1. D. Fraxinella Pers. syn. | p. 464 (1805); DC. prodr. 1 

p. 712; Koch syn. p. 159; Ledeb. fl. ross. 1 p.495; Rehb. ic. germ.5 

fig. 4519; Boiss. fl. orient. 1 p. 920; Schlecht. Lang. deutsch. 21 

fig. 2092. -— Vulg. Prăsinel. — î> Maiu. La locuri aprice, prin tuferişe, 

mărăcinişiuri, pe lingă păduri, poeni. Ploeşti, Buda, Filipeşti (Dictam- 

nus albus Grec. enum. p. 17 etin Br.prodr. p. 111); Verciorova; Tir- 

gujiul spre Bumbeşti; Craiova; Comana; Iveşti, Tecuci. 

XXVII. ESCULACEA Lindl. nat. syst. p. S4. 

ZESCULUS 1. gen. n. 462. 

1. JE. Hippocastanum L. spec. p. 445; Koch syn. p. 150; 

Hchb. ic. germ. 5 fig. 4892; Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 324; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 21 fig. 2171. — Vulg. Castan-de-cai. — î Maiu, lunie. 

Introdus şi cultivat pentru uzul parcurilor, aleelor; naturalizat şi 

destul de vulgarizat în Româniea. 

e kKa/reuteria paniculata Laxm. in DC. prodr. 1 p. 616, familiea 

Sapindacec, şi 
e 4i/anthus g/andulosus Dest. — Vulg. Ailant. Arbor-puturos, fa- 
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miliea Zanthozylleae, arbori introduşi şi vulgarizaţi; prin Bucureşti şi 
pregiurimi, 

XXIX. ACERACEE Lindl. nat. syst.p. 31. 

1. ACER /. gen. n. 1iș. 

|. A. campestre [,. spec. p. 1494; Koch syn. p. 149; Rehb. icon. 
germ. 5 fig. 4823; Boiss. fl. orient. 1 p. 949. — Vulg. Jugastru. — 
T> Maiu, lunie. Forte respândit prin pădurile regiunni nostre câm- 
pene şi ale dealurilor alpestre. Severin; Vivjiu-Mare; Craiova; Ciocă- 
neşti, Mogoşoea, Panteleimon, Bucureşti; Comana ; Lehliu; Câmpina; 
Buzău, Beceni; Bacău; Neamţu, (Grec. enum. p. 16); Fălticeni la 
pădurea Huşilor. 

Tote specimenele nâstre au samaridiile velutin-părâse: A. pe- 
Dbecarpum 'Tausch; iar unele, ex. cele de la Comana, au lobii foilor 
mai prelungi şi cu virfurile cam obtuse: A. custriceum Tratt. arch. t. 6 

A. platanoides [.. spec. p. 1496; Koch syn. p. 149; Rehb. ic. 
germ. 5 fig. 4828; Bois. fl. orient. 1 p. 948 —- Vulg. Afar. Arţar. — 
î> Aprilie, Maiu. Păduri în regiunea dealurilor alpestre. Verciorova; 
Tismana; Călimăneşti; Câmpulung; (Grec. enum. p. 16), Conţeşti; 
Comana; Filipești, Câmpina, Şotrile; Sinaia (Knecht.); Monăstirea 
Neamţu (Chan.); Broşteni pe Bistriţa; Fălticeni. 

3. A. Pseudoplatanus |, spec. p. 1495; Koch syn. p. 149; 
Rehb. icon. germ. 5 fig. 4829; Boiss. fl. orient. 1 p. 947. — Vulg 
Paltin. — t Maiu, lunie. Păduri în regiunea montană subalpină in- 
ferioră şi în regiunea alpestră; adesea prin parcuri, alee şi grădini. 
Monăstirea Tismana; Lainici; Conţeşti, Câmpulung; Dimbovicioara, 
hucăr; Sinaia, Predeal; Câmpina, Cornu (Grec. enum. 10); ja 
Buceci la Urlătoarea ; Piatra; Monastirea Neamţu (Chan.); în Suceava 
la Mălin, lesle, Broşteni pe Neagra. 

4. A. tataricum [. spec. p. 1495; Rehb. icon. germ. 5 fig. 
4524; Boiss. (|. orient. 1 p. 948. — Vulg. Glădişi. Verigariu. — tp 
Aprilie, Maiu. Forte comun prin pădurile regiunei câmpene din Mun- 
teniea mai cu seamă (Grec. enum. p. 17). Muscel la Valea-Popei lingă 
Piteşti ; Comana; Ciocăneşti, Buftea; Perişi, Crivina; Bucureşti, Paserea 
Panteleimon ; Lehliu. 

e 4. Wegundo L. spec. p. 1497. Negundo frazinifolia Nutt. gen. 
americ. 1 p. 253. — Arbore originar din America boreală, introdus şi 
yulgarizat pentru parcuri Şi grădini. 

Îi ă 
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CLASA II. 

DIALIPETALE PERIGINE SAU EPIGINE 

XĂX. CELASTRACEE R. Br. in Flid. voy. 2 p. 554. 

1. STAPHYLLEA 7. gen. n. 374. 

1. S. pinnata |. spec. p. 356; Koch syn. p. 160; Rchb. icon. 

germ. 5 fig. 4525; Boiss. fl. orient. vol, 1 p. 953; Sehlechtd. Lang. 

deutsch. 21 fig. 2182. — Vulg. Clocotişi. — î> Maiu, lunie. Tuferişe, 

păduri în regiunea alpestră şi câmpeană ; arbust vulgar (Grec. enum. 

p. 15). Craiova; Conţeşti; Comana; Ciocăneşti, Mogoşoea, Perişi; 

Bucureşti, Paserea, Panteleimon ; Lehliu; Birlad; laşi. 

2. EVONYMUS 1. sen. n. 271. 

1. E. europzus [.. spec. p. 256 var. 2; Sturm deutsch. h. 27; 

Koch syn. p. 16î; Rehb. icon. germ. 6 fig. 5134; Boiss. fl. orient. 2 

p. 8; Schlechtd. Lang. deutsch. 21 fig. 2179. E. vulgaris Scop. îl. carn. 

2 p. 166 (1772). — Vulg. Salbă-mdle. Voniceriu. — tp Maiu, lunie. 

Comun, prin tuferişe, pe lângă păduri, crânguri (Grec. enum. p. 18) 
Cerneţi pe dealuri ; Tirgujiul; Craiova ; Rimnie, Călimăneşti ; Comana ; 
Ciocineşti, Perişi; Mogoşoea, Bucureşti, Panteleimon; Bacău; Birlad; 

laşi; Neamţu (Chan. exsic.) 

î. pubescens Stev. enum. cauc. 1357 E. bulgavicus Velen. fl. bulg. 

p. 116 (1852). i. europevus 6. scabridum A. de Degen in litt. E. europaeus 
Ledeb. fl. ross. 1 p. 497. — Foile late ovato-eliptice sau eliptice şi cu 

asperităţi scabre abundente pe nervurele paginei- dorsale. — La noi 

nu este rar. Broşteni, Străhaea; Comana; Bucureşti; Bacău. 

2. E. verrucosus Scop. Îl. carn. ed. 1 p. 166 (1760); Koch 
syn. p. 161; Rehb. ic. germ. 6 fig. 5135; Boiss. fl. orient. 2p. 9; 
Schlechtd. Lang. deutsch. 21 fig. 2180. — Vulg. Lemn-riios. — î Maiu, 

lunie. Prin păduri şi prin dumbrave, tuferişiuri (Grec. enum. p. 18). 

Rimnie, Călimăneşti; Conţeşti, Stilpeni ; Comana; Paserea; Lehliu: 

Birlad; laşi. 

3. E. latifolius Scop. Îl. carn. ed. 1 p. 165 (1760); Koch syn. 
p. 161; Rehb.ic. germ, 6 fig. 5136; Boiss. fl. orient. 2 p. 10; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 21 fig. 2181.— Vulg. Salbă-mdle. — t> Maiu, lunie. 

Păduri în regiunea montană. Călimăneşti, Coziea, 
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XXXI. RHAMNACEA R. Br. |. e. 

1. PALIURUS Jouwrn. inst. tab. 3687. 

1. P. aculeatus Lam. illustr. tab. 210 (1791); Koch syn.p. 162; 

Rehb. germ. exc. p. 486; Boiss. fl. orient. 2 p. 12. P. australis ham. 

et Sch. syst. 5 p. 342 (1819); Gren. Godr. fl. fr. 1p. 335. PRhamnus 

Paliurus L. spec. p. 251. — î» Aprilie, Maiu. Câmpuri şi locuri petrose 

aprice în Dobrogea : Constanţa, Tusla, Mangalia, Murfatlar, Baş-Bunar. 
Arbust ghimpos al stepelor, bun pentru garduri vii. 

2. RHAMNUS 1. gen. n. 25. 

1. R. cathartica |. spec. p. 279; hoch syn. p. 162; Rehb. 

germ. exc. p. 437 ; Boiss. îl. orient. 2 p. 19; Schlechtd. Lang. deutsch. 21 

fig. 2153. — Vulg. Peru-ciutei. Spinu-cerbului. Verigariu. — î> Aprilie, 

Maiu. 'Tuferişe, păduri; arbust comun. Mogoşoea; Bucureşti; Lehliu ; 

Monăstirea Neamţu (Chania exsic.); în Dobrogea pe la Mangaliea. 

2. Rh. tinctoria W. ct Kit. rar. hung. vol. 3 tab. 255 (1512); 

Koch. syn. p. 162; DC. prodr. 2 p. 24; Boiss. fl. orient. 2 p. 18. Bi. 

sazatilis Baumeg. enum. transs. | p. 173 (1516) et Auct. transs.-non 

Jacq. Ph. intermedia Nym. consp. p. 145 quoad pl. transs.- non Steud. — 

fb Maiu, lunie. Tuterişiuri, pe stâncile calcare in Valea "Țesnei la 
Gaura-Fetei în faţa Cernei. 

3. R. Frangula |. spec. p. 250; Koch syn. p. 164; Boiss. f[. 

orient. 2 p. 21; Schlechtd. Lang. deutsch. 21 fig. 2159. Prangula vul- 

garis Rehb. germ. exe. p. 458 (1830). — Vulg. Crugei. Orăşei. Cră- 

sici. Paţachină. — î> Maiu, lunie. Tuterişe pe lingă şi prin păduri. 

Bălceşti ; Câmpulung ; Mânăstirea Neamţu (Chan. exsic., Grec. enume 

p. 18); Fălticeni la pădurea Huşilor. 

XXXII. TEREBINTHACEA Juss. gen. p. 368. 

1. RHUS 1. gen. n. 360. 

1. R. Cotinus |. spec. p. 533; Koch syn. p. 16%; Rchb. germ. 

exc. p. 489; Boiss. fl. orient. 2 p. 4; Schlechtd. Lang. deutsch. 21 

fig. 2174. Cotinus Coggyria Scop. îl. carn. ed. 1 p. 200. — Vulg. Scum- 

pie. -— To Maiu. La locuri petrose, coste argilo-cretose, locuri aprice 

tari. Severin pe dealurile muntose de la Schela-Cladovei către Dudaşi 

şi Verciorova, dealurile Poroinei:; Valea Țesnei în faţa Cernei; în Bu- 

zeu la Bisca, Boboci; Piatra; laşi, Socola; Măcin; Mangalica, Başi- 

Punar, 



152 CONSPECTUL SISTEMATIC 

e A. typhina L. vulg. Oţetar, şi 
e £. Toxicodendron L.. arbori originari din America boreală, in- 

lroduşi în cultură pentru grădini şi parcuri; puţin vulgarizaţi. 

XXXIII. LYTHRACEAE Lindl. nat. syst. p. 100. 

1. LYTHRUM 1. gen. n. 604. 

1. L. Salicaria |. spec. p. 640; Koch syn. p. 273; Rehb. germ, 

exc. p. 640; Gren. (odr. fl. fr. 1 p. 593; Boiss. fl. orient. 2 p. 738; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 22 f. 2275. — Vulg. Răchitan. — Y. Iulie, 

August. Locuri josnice umede, locuri de luncă şi zăvoiuri, şianţuri pe 

lingă şosele; vulgară (Grec. enum. p. 25). Baea-de-Aramă; Craiovu; 

Rimnice; Câmpulung, Stilpeni, Piteşti ; Puciosa, Vulcana; Titu; Ciocă- 

neşti, Chitila, Bucureşti ; Comana; Crivina, Ploeşti ; Câmpina, Sinaia ; 

Bacău; Piatra, Crăcoani şi Agapiea; Mânăstirea Neamţu (Chan.); Făl- 

ticeni, Mălin ; laşi; in Dobrogea pe la Tulcea, Somova, etc. 

(. canescens Koch syn. p. 273. L. Salicaria +. tomentosum DC. 

cat. hort. monspel. p. 123- non Mill. — Olăneşti; Bălcești. 

2. L. virgatum |. spec. p. 624; Koch syn.p. 273; Rebb. germ 

exe. p. 640; Gren. (G«odr. fl. fr. | p. 594; Boiss. fl. orient. 2 p. 738; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 22 fig. 2276. — Vulg. Răchitan. — Y, lulie, 

August. larăşi prin locuri josnice umede, locuri de luncă şi zăvoiuri, 

şianţuri pe linga şosele; specie vulgară (Grec. enum. p. 25). — Titu, 

Ghergani; Chitila, Buftea, Bucureşti; Comana ; Crivina, Ploesti ; Câm- 

pina, Comarnic; Buztu ; Focşiani; Adjud, Mărăşeşti. 

3. L. Hyssopifolia [. spec. p. 642; Koch syn.p. 274; Rehb. 

germ. exc. p. 640; Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 594%; Boiss. fl. orient. 1 p. 739; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 22 fig. 2977. — (5) lulie-Septembre. Prin 

locuri umede, zăvoiuri, locuri expuse inundaţiilor pluviale. Padeşi la 
meterezele lui Tudor; lunea Oltului la Slatina şi la Rimnie; Morteni, 

Vultureanca pe la pădure. 

XXXIV. CRASSULACEA DC. bull. philom. n. 49. 

1. RHODIOLA /. gen. n. 1124. 

1. Rh. rosea L. spec. p. 1465; Rehb. germ. exc. p. 546; Koch 

syn. p. 252; Schlechtd. Lang. deutsch. 26 fig. 2637. Sedum roseum 

Scop. fl. carn. n. 560 (edit. 1772). $. Rhodiola DC. prodr, 3 p. 401 

(1826). Rhodiola Scopoli A. Kern. in herb. ap. Simk. enum. transs. 

p. 254 (1586). — d, lunie, lulie, Stânei alpine. Muntele Scărişiora 
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in Mehedinţi; Negoiu; Dimboviciora; Buceci la Periul-Babelor (Br.) în 

valea Priporului (Knecht.), în Valea-Albă pe Costila şi pe Caraimanu. 

2. SEDUM 1. en. n. 579. 

Ş 1. Rădăcina perenică ramificată emite cauli floriferi însă nu 

şi lăstari folioşi sterili la suprafaţa pemântului; foile late, plaiie; 

inflorescenţa corimboso-paniculată. 
1. S. maximum Suter fl. helv. 1p.270 (15092); Sturm deutsch. 

h. 83 tab. 7 optime; Koch. syn. p. 238; Ledeb. fl. ross. 2 p. 180; 

Boiss. fl. orient. 2 p. 776; Sehlechtd. Lang. deutsch. 26 fig. 2639. 

$. Telephium î. et e. L. spec. p. 616. S. latifolium Bertol. amoenit. ital. 

p. 336 (1819); DC. prodr. 3 p. 402. —Vulg. Ierbă-grasă. Ierba-urechei. 

Ierbă-de-urechi. Oloisă. Verzişidră, — Y. August. Tuferişe, rărişiuri, 

la locuri uscate tari, schisturi, stânci. Cloşani; Lainici; Craiova; 

Călimăneşti ; Comana; Ciocăneşti (Grec. enum. p. 26); Posada; Bisca; 

în Vrancea; 'Tirgu-Ocnei pe Măgura; Broşteni pe Bistriţa, pe Neagra 

şi pe Barnaru; Fălticeni la pădurea Huşilor. 

2. S. purpurascens koch syn. p. 254 (1543); Schur enum. 

ranss. p. 226; Schlechtd. Lang. deutsch. 26 fig. 2640. Ș. Telephium 

3. purpureum L. spec. p. 616 (176%). Sedum purpureum Link. enum. 

h. beroi. 1 p. 437 (1811); Ledeb. fl. ross.2p. 181. $. Telephium Sm. engl. 

fl. 2 p. 315; Sturm deutsch. h. 83 tab. S optime. — 4, lulie, August. 

In regiunea montană pe locuri petrose sau stâncose prin păduri. 

Nămăeşti (5. Rhodiola (Grec. enum. p. 26-non DC. 5. purpurascens 

Grec. in Br. prodr. p. 112); Sinaia (S. Telephium Wree. 1. e.; 5. pur 

purascens trec. in Br. |. c.) 
f. a/biflorum Koch |. e. 5. Telephium a. album L. spec. p. 616, 

Ș$. vulgare Link enum. h. berol. 1 p.437; Ledeb. fl. ross. 2 p. 150. — 

Călimăneşti, Coziea; muntele Lcota. 

3. S. Fabaria Koch syn. ed. 1 p. 2585 (1537) et syn. ed. 2 p. 

2S4 exelus. synon.; Sturm deutseh. h. 55 tab. 9; Schur enum. transs. 

p. 226; Sehlechtd. Lang. deutsch. 26 fig. 2641. — 5. Telephium f. 
purpureum Wehlenb. carpat. p. 13% (1814)-non [. |. c. Sedum pur- 

pureun Baumg, enum. transs. 5 p. 246 (1546)-non Link. $. carpaticum 

Reuss. kret. slov. p. 162 (1553). — d, Iunie, Iulie. In regiunea mon- 

tană la locuri petrose, stânci, păduri, rărişiuri. Dimboviciora; muntele 

Leota; Buceci, frecuent. 

$ 2. Rădăcina perenică multicaulă emitend şi lăstari foliaţi ste- 
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rili la suprafaţa pămentului; oile ânguste, lineare, însă grose cilin- 

droide ; intlorescenţa cimă. 

4. S. alpestre Vill. prosp. p. 49 (1779); pl. dauph. 3 p. 684; 

Gren. Godr. (|. fr. 1 p. 621. Sedum saratile All. îl. pedem. tab. 65 fig. 6 

(1785) male! $. repens Sehleich. in DC. fl. tr. suppl. p. 525 (1815); 

DC. prodr. 3 p. 409; Koch syn. p. 287; Sehlechtd. Lang. deutsch. 26 

fig. 2651. — Y, Iulie, August. Stânci în regiunea montană alpină. Go- 

deanu, 'Tutila; Buceci pe Costila în Valea-Albă, sus. 

În iconografiea lui Allioni lăstarii radieali, care există la acâstă 

specie, nu sunt reproduşi, ceea ce aduce confusiune dacă cineva nu 
este prevenit de acestă omisie. | 

5. S. acre L. spec. p.619; DC. prodr. 3p. 407; Kochsyn. p.287; 

Gren. (Godr. fl. fr. 1 p. 625; Boiss. fl. orient. 2 p. 783 exclus. synon.; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 26 fig. 2649. — Vulg. /erbă-de-şoaldină. 

Oloisă. Şoaldină. Şupariţă. Şerpînţă. Trinjin. Burienă-de-trînji. — 

d. lunie, Iulie. Petrişiuri, locuri argiloso-glareose, prin vii, ruptpri de 

coste, stânci. Slatina; Corbeni pe (hiţu şi la Cetatea Vlad-Tepeşi; 

Câmpulung (Grec. enum. p. 26); Chitila, Bucureşti, Herestrău; Buceci 

pe la Sinaia, Buşteni ; Predeal; pe malurile Şuşiţei la Putna ; Botoşiani. 

6. S. boloniense Lois. not. p. 71 (1510); DC. prodr. 3 p. 407; 

Koch. syn. ed. 3 p. 224. $. sezangulare Mert. et Koch deutsch. fl. 3 

p. 213; Sehlechtd. Lang. deutseh. vol. 26 fig. 2650-non L. — Y. lunie, 

lulie. Pe coste aprice argiloso-glareose. Craiova ; Piatra ; laşi, Socola. 

7. S. neglectum Len.fl. neapol. 4p. 250 (1838); Janka addat. 

magyar. delkel. flora in termesz. kozI. XII, 1574 p. 163. S. Sartorianum 

Boiss. diagn. orient. ser. II, 2 p. 62 (1849); Velen. fl. bulg. p. 191. 

Ș. Hillebrandii Fenzl zool. bot. gesels. IV, p. 4149 (1856); Neilr. diagn. 

p. 50; A. de Degen exsic!—$. acre var. neglectum et var. Sartorianum 

Boiss. fl. orient. 2 p. 75%. — d, lunie, lulie. Stânci calcare la locuri 

aprice, deschise. Între Gura-Văei şi Schela-Cladovei pe stâncile de 

conglement; în Dobrogea la Măcin pe muntele Suluc, la Mânăstirea 

Cocoşi stânca „la Cruce“. — (Vulg. Ierbă-de-Șoaldină). 

Ş 3. Rădăcina mică, anuală unicaulă, caule simplu sau rămos, 

lipsă de lăstari radicali foliaţi la pământ culcaţi; foile lineare plane 

sau cilindracee ; înflorescenţa cimă sau paniculă. 
8. S. Cepea [. spec. p. 617; DC. prodr. 3 p. 404 quoad var. 

f.et ; Koch syn. p. 254; Gren. Godr. Îl. fr. 1 p. 619; Boiss. fl. orient. 2 

p. 788; Sehlechtd. Lang. deutsch. 26 fig. 2642. $. galioides AI, Îl. 
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pedem. tab. 65 fig. 3 (1795). $. spatulatum W. et Kit. rar. hung. 

tab. 104 (1804). — (9) lunie, lulie. Coste tari aspre, cam prin tuferişe. 

În Mehedinţi pe dealu Stirmina (Grec. în br. prodr. p. 113). 

9. S. glaucum W. et Kit. rar. hung. p. 198 tab. 181 (1504); 

DC. prodr. 3 p. 405; Boiss. fl. orient. 2 p. 789; Velen. fl. bulg. p. 192 

exclus. synon. Linnăei; Simk. enum. transs. p. 2535; Nym. consp. p. 204%. 

S. hispanicum Sturm deutsch. h. 22; koch syn. p. 255; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 26 fig. 2643-non L. — J Iulie. Stânci în părţile mun- 

tose. Verciorova prin valea Bahnei; valea 'Lesnei şi valea Cernei; 

Baea-de-Aramă ; Monăstirea Bistriţa ; Călimăneşti, Coziea, Brezoiu ; 

Ghiţu; Jipu, Picucatu; Hucăr, Păpuşea ; Sturzeni ; Sinaia (Grec. in 

Br. prodr. p. 113; Semperoivum hispanicum (Grec. enim. p. 26, nomen 

Sempervivum € lapsu); Poeana-Țapului, Buşteni; Predeal; la Broşteni 

în cheile Barnarului. 
a. glabrum, peste tot glabru sau numa pe axele de inflorescenţă 

puţin pubescento-glandular ; 

f. glandulosum, peste-tot pubescento-glandular şi puţin chiar 

pe foi. 

Nu se ştie ca ce pote fi adevăratul Sedum hispanisum L. spec. 

p. 618 „habitat in Hispania. Perennis“. Ceea ce autorii postumi înțe- 

leg sub denumirea acesta, în realitate nu există nici în Spaniea, nici 

în Franciea (conf. Willk. et Lange prodr. hisp. 3 p. 145; Gren. rod. 

fl. în, 1p.651). 

10. S. atratum [.. spec. p. 1674; All. fl. pedem. tab. 65 fig.4!; 

DC. prodr. 3 p. 405; Koch syn. p. 256; Gren. Godr. fl. în, 1 p. 621; 

Boiss. fl. orient. 2 p. 792; Schlechtd. Lang. deutsch. 26 fig. 26%. 

Crassula rubens Sturm deutsch. h. 22-non [. — (-) lulie. August. 

Stânci alpine, pietrişiuri. Buceci pe Costila la Buşteni; Predeal. 

MI. S. annuum [.. spec. p. 620; Koch syn. p. 286; Gren. Godr. 

fl. fe. 1 p. 621; Boiss. îl. orient.2 p.792; Sehleehtd. Lang. deutsch. 26 

fig. 2646. S. sazatile DC. prodr. 3 p. 409 exclus. synon. Villarsii 

et Allionii. — $. sazatile Willd. est planta dubia, — O lunie- Au- 

gust. Stânci, locuri petrose, locuri schistose. Muntele Coziea ; 

Jipu, Picucatu ; Dimbovieioara ; Sturzeni ; Sinaia (Grec. enum. p. 26), 

Poeana-Ţapului; Predeal; Mânăstirea Neamţu (5. sezangulare Chan. 

exsie. Grec. enum. p. 26-non L..); Ceahlău; în Suceava pe Borca, 

pe Neagra şi pe Parnaru, 
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3. SEMPERVIVUM /. gen. n. br. 

Ş 1. Laciniile caliciului şi petalele radiato-expanse; capsulele la 

bază coherente. 
|. S. tectorum |. spec. p. 664; Sturm deutsch. h. 2; DC. 

prodr. 3 p. 413; Koch syn. p. 258; Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 628; Boiss. 

fl. orient. 2 p. 796; Schlechtd. Lang. deutsch. 26 fig. 2653. — Vulg. 

Ierba- Ciutei. Itrba-tunului. Urechelniță. Urechiuşe. Verzişoară. — d. lu- 
lie, August. Pe acoperişiuri vechi de şindrilă sau olane pe case rus- 
tice. Sinaia; Rucăr (Grec. enum. p. 26); Bucureşti. 

2. S. assimile Schott est. bot. woch.1853p. 19; Neilr. diagn. 

p. 50; Velen. fl. bulg. p. 187. — Stânei calcare. Pagerea pe Giuvalu; 

în Suceava pe Neagra şi pe Barnaru, frecuent. 

f. blandum Schott 1. e. p. 29 pro specie. $. Tectorum Baumg. et 

Auct. transs. ex p.-non L. — 8. rubicundum Sehur est. bot. zeit. 

vol. 8 (1858) p. 22; enum. transs. p. 229. S. acuminatum Hinteroker 

zool.bot. gesels. vol. 3 p. 336. — 4, lulie, August. Stânei în regiunea 

montană. Valea-Mare în Muscel; Dimbovicioara ; Sturzeni; Buceci 

(Knecht.). | 

Diferă de $. assimile numa prin foile sale rozulare pe ambele 

fațe glabre. 

3. S. ruthenicum Koch syn.p. 289 (1843); Simk. enum. transs. 
p. 239; Velen. fl. bulg. p. 188. S. globiferum L. spec. p.665 ex p. 

Schur enum. transs. p. 228 et Auct. transs. 5. Zelebori Schott est. 

bot. woch. vol. 7 (1857) p. 245. — 9, Iulie. Stânci muntose. Măcin 

pe muntele Suluk. 

$ 9. Laciniile caliciului şi petalele crecte, la virf refllexe: corola 

campanuliformă. 
4. S. Heutffelii Schott in st. bot. zeit. ann. 1852 p. 18 (la- 

nuario); Heuff. enum. banat. p. 74. $. patens Griseb. et Seh. iter 

hung. p. 315 (1852, Decembrio); Boiss. fl. orient. 2 p. 797; Velen. fl. 

bulg. p. 188. S. hirtum Sm. prodr. fl. graec. 1 p. 235; Baumg. enum. 

transs. 2 p. 22-non L.— Y. Iulie, August. Stânci calcare, fisuri stân- 

cose. Valea 'Ţesnei; Cloşani; Valea-Jiului, Lainici ; Peşterea-Polo- 

vraci; valea Oltului pe la Coziea, pe Masa-lui-Traian, pe Naroţu şi pe 

la Stănişioara; Hucăr pe Ghimbavu şi la Dimbovicioara. 

5. S.hirtum L. spec. p. 665; Sturm deutsch. hef. 30; Koch 

syn. p. 290; Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 630; Sehlechtd. Lang. deutsch: 

vol. 26 fig. 2659; Rehb. icon. germ. vol. 23tab. 73. — d, lulie, August: 



CRASSULACE E, PAPILIONACE.E 157 

Stânei abrupte, fissuri de stânci şi blocuri în văile montane. Valea 

Barnarului spre strimtori. 

6. S. soboliferum Sims. bot. mag. tab. 1457 (1512); Kochsyn. 

p. 290; Rchb. icon. germ. vol. 28 tab. 66 optime! — 4, Iulie, August. 

Stânci în regiunea montană alpină. În Rartu pe Piatra-Zimbrului. 

XXXV. PAPILIONACEAE L. ord. nat. p. 32. 

Trib. |. LOTEE DC. Cotiledonii plani, epigeoi: în timpul germi- 

naţiei devin toi verdi cu stomate; legumenul unilocular sau bilocular 

prin introflexiea internă în sens lungitudinal a uneea din suturi. 

1. Genistes. Legumenul unilocular; staminele monadelfe ; mar- 

ginea superidră a petalelor aripi elegant cutată; caliciul b-dentat 

neregulat, bilabiat. 

1. GENISTA 1. gen. n. 8550. 

$ 1. Foile simple, caulul aripat; stigma oblică şi arcuată spre 

înainte; funiculul nedilatat pe hil. 
1. G. sagittalis [.. spec. p. 9985; DC. prodr. 2p. 151; Rehb. 

ie. germ. 22 tab. 2081; Gren. Godr. (1. fr. Lp. 350; Boiss. fl. orient. 2 

p.47. Cytisus sagittalis Koch syn. p. 172; Schleehtd. Lang. 25 fig. 2520. — 

Vulg. Drog. Grozamă. — î» Iunie, lulie. Pe coste argilo-glareose, lo- 

curi aprice, mărăcinişiuri, tuferişiuri mănunte. Cerneţi pe malurile To- 

polniței către Simian pe la Mora-Călugărescă; Horezu, Pometeşti, 

Racoviţa; Piteşti la Trivale; Predeal. 

$ 2. Foile simple; eaulul nearipat; stigma oblică şi arcuată în- 

napoi. Speciile nostre sunt inerme. 
1. Labra superioră a caliciului scurt bidentată ; iuniculul dilatat 

pe hil. 
2. G. procumbens W. et Kit rar. hung.tap. 180 (1804); koeh 

syn. p. 166; DC. prodr.2 p. 152. Oytisus procumbens Boiss. îl. orient. 2 

p. 48. C. decumbens var. e. procumbens Behb. icon. germ. vol. 22 p. 9 

tab. 2076 fig. 3.— b Maiu, lunie. Locuri aprice. Ploești spre Tireşior 

la Grângu-lui-Bot 

2. Labra superioră a caliciului profund bidentată; funiculul ne- 

dilatat pe hil. 
3. G. albida Willd. spec. pl. 3 p.942 (1810); DC. prodr. 2 p. 152; 

Ledeb. fl. ross. 1 p. 518; Rehb. ic. germ. 22 tab. 2087 f. 4; Poiss. |. 

orient. 2 p. 42. — Vulg. Drog. — > lunie. În Dobrogea pe coste pe- 

trose la locuri aprice: Cavgagiea (Pr.) 

Grecescu D. Dr. — C, 1324, 13 
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4. G. pilosa [.. spec. p. 999; DC. prodr. 2p. 152; Koch syn. 
p. 166; Ledeb. fl. ross.1 p.518; Rehb.icon. germ. 22 tab.2093 fig.1,9; 

Boiss. [l. orient. 2 p. 43; Schlechtd. Lang. deutsch. 23 fig. 2296. — 

î> Maiu, lunie. Dealuri petrose, pe lingă păduri. Severin pe dealul 

B resniţei. 

5. G. oligosperma Andi bot. zeit. 1853 p. 440 pro var. 

Genistze tinetorize; Simk.enum. transs. p. 169. G. alpicola Schur enum. 

transs. p. 145 (1866). G. rupestris Schur |. c.G. Sigeriana Fuss transs. 

exe. p.149(1866). — Vulg. Drob. Drobuşior. Drog. Ginistru. Grozamă.— 
Î> Maiu, lunie. Locuri cu ierbă, păsciuni; în regiunea montană sub- 

alpină, quasi alpină. Buceci; Predeal in valea Roşnovei pe lingă fron- 

tieră pe Urzicaru (Grec. in Br. prodr. p. 558); in Argeşi pe muntele 

Ghiţu; Mânăstirea Neamţu pe muntele Cotnărelul la Pipirig (G. tinc- 

toria Grec. enum. 1580 p. 18; Chan. exsie.-non L.) 

6. G. tinctoria L. spec. p. 998; DC. prodr. 2 p. lbl; koch 

syn. p.167. Rehb. icon. germ. 22. pag. 25 tab. 2088 fig. 1 et 2; Boiss. 

fl. orient 2 p. 43; Schlechtd. Lang. deutsch. 22 fig. 2299. G. tinetoria 

b. vulgaris Ledeb. fl, ross. 1 p. 516 (1342); Spach rev. genist. in ann, 

soc. se. nat. 1845 t.3 p. 137; Rehb. 1. e. G. campestris Janka in 

linnăea 1859 p. 562. — Vulg. Drob. Drobugior. Drog. Ginistru. Gro- 

zama. —  Y, lunie, lulie. Câmpuri şi dealuri la locuri deschise, prin 

livedi şi poeni, tuferişiuri, crânguri. Cerneţi; Baea-de-Aramă, Tarniţa : 

Craiova; Tirgujiul, Lainici; Rimnic, Călimăneşti; Argeşi, Corbeni: 

Piteşti, Trivale; ;Pajerea; Câmpulung, Conţeşti; Sturzeni, Vulcana; 

Câmpina, Brebu; Predeal, Buşteni, Sinaia (Grec. enum. p. 18); Bisea- 

Rusilei, Mărăcineni; Piatra, dealu Voivodinei în distr. Neamţu (G. 
germanica Grec. enum. p. 18; Chan. exsic.-non L.); Birlad; Bo- 

toşiani. 
î. elatior Rchb. deutsch. fl. 922 p. 25; icon. germ. tab. 2068 fig. 3. 

G elatior Koch. syn. ed. 2 add. p. 441 (1843); Boiss. fl. orient. 1 p. 44; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 23 fig. 2300. G. virgata Willd. berl. baumz. 
p. 159 (1811)-non Ait. hort. kew. 3 p. 11 (17839) sub Spartium. 

G. elata Wend. in linnia 1845 list. p. 100. G. sibirica Rehb. germ. exc. 

p. 5B19-non L. G. anzanthica Griseb. spic. rumel. 1 p. 3 (1843)-non 

Ten. — Puţină deosebire de forma genuină sau vulgară: ca statură 

de ordinar atinge sau întrece înălţimea de 50—70 cent.; stipulele 

foilor mai mari, robuste, subulate, persistente ; foile de forma eliptică 

sau oval-eliptică mai ample; racemele inflorescenţei întoemese o pa- 
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niculă mai amplă. — Câmpuri, tuterişe. Comana ; Ciocăneşti, Chitila, 
Bucureşti ; Paserea, Lehliu; Perişi, Crivina, Ploeşti; Piatra. 

7. Jatifolia DC. fl. fr. suppl. p. 547 (1815); prodr. 2 p. 151; Reho. 
deutsch. fl. 22 p. 25; icon. tab.2069 fig. 1 et2. G. pubescens Lang. ap. 
Rehb. 1. c. et exsiee! — Caracterele precedentei, însă diferă numa prin 
perii ce acoper pe ambele faţe foile, peţiolurile, pedunculele, caliciul 
şi axele caulinare în partea superidră a plantei. — In părţile delurose. 
Cerneţi pe dealurile Dumbrăviţei; "Tismana; dealul Voivodinei în dist. 
Neamţu. 

7. G. ovata W. et Kit. rar. hung. tab. 94 (1801); DC. prodr. 2 
p. 151; Koch syn. p. 167; Ledeb. fl. ross. 1 p. 517; Rehb. icon. germ. 
22 tab. 2089 fig. 3. et 4; Boiss. flora orient. 2 p. 45; Schlechtd Lane. 
„deutsch. 23 flg. 2301. G. tinetoria e. ovata Rehb. deutsch. fl. 22 p. 25 
exclus. synun. Kit. — t Iunie, lulie. Tuferişe, pe lângă păduri pe la 
rupturi de coste. Verciorova prin valea Bahnei; Cerneţi pe dea- 
lurile Iorgutovei; Baea-de-Aramă; Călimăneşti. 

$- Mayeri. G. Mayeri Janka cest. bot. zeit. 9 (1859) p. 4; Neilr. 
„diagn. p. 33. — Inflorescenţa, ca şi la precedenta, în racemă simplă 
terminală paucifloră ; însă legumenu la maturitate glabru Şi numa în 
tinereţa sa la început este sparsiu-păros. — Baea-de- Aramă.:. 

(. lasiocarpa. G. lasiocarpa Spach rev. genist. ann. soc. sc. nat, 
1845 t. 3 p. 135; Heuff. enum. ban. p. 49; Neilr. diagn. p. 33. — Di- 
feră de G. ovata numa prin inflorescenţa sa în paniculă desvoltată, 
largă. — Poeana Cerneţului, dealurile Iorgutovei, Severin pe la Crihală. 

Ş 2. Foile trifoliolate; caulul nearipat; stigima oblică şi i arcuatii 
spre înainte ; funiculul dilatat pe hil. 

8. G. radiata Scop. fl. carn. ed. 2 p.51 (4712); DC. prodr. 
p. 146; Rehb. icon. germ. 22 tab. 2083 fig. let 2; Boiss. fl. orient. 2 
p. 27. Spartium radiatum |. spec. 996. Cypiaus radiatus Koch syn. 
p. 172; Sehlechtd. Lang. deutsch. 23 fig. 2318. — î Tunie. În regiunea 

„montană banatică. Valea Cernei la Gaura-Fetei (Sab. Stefan. 1883). 

9 9 

2. CYTISUS DC. /. fr. 4p. sor. 

Ş 1. Caiiciul campanulat având tubul scurt (Laburnum DC.) 
1. C. nigricans |. spec. p. 1041; Sturm deutsch. h. 12 A) 

syn. p. 169; Rehb. icon. germ. vol. 22 tab. 2071; Boiss. fl. ies 
p. 49; Sehlechtd. Lang. deutsch. 23 fig. 2308. — ile, Drob.. Bobiţel. 

« Lemnu-bobului. — Î> lunie, lulie. La locuri tari uscate aprice; în re- 
„giunea câmpeană şi a dealurilor alpestre. Craiova; Rimnic; Coziea, 
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Stănişioara; Bughea, Nămăeşti, Câmpulung; Conţeşti; Vulcana; Bucu- 

reşti prin viile de la Herestrău; Câmpina pe valea Prahovei şi a Dof- 

tanei; Slănic; Buztu, Bisea; Odobeşti, Vrancea; Agapiea; Neamţu 

(Chania.) 

f. sericeus Rochel rar. banat. p. 2 (1528) solum nomen; Andrae 

bot. zeit. vol. 11 (1853) p. 440. C. atratus Schur enum. transs. p. 147 

(1866). Diferă prin statura sa nai mică, prin indumentul ramurilor eu 

mult mai cenușiu şi prin foliolele foilor întru câtva mai mici. — Lo- 
curi petrose în regiunea montană alpestră. Vârciorova; Olăneşti; 

Coziea, Golotreni ; Mizil pe dealurile 'Tohanilor. 

e C. Laburnum L.. spec. p. 1041. — Vulg. Salcâm-galben. — >. În- 

trodus şi vulgarizat prin grădini şi parcuri. 

Ş 2. Calieiul lung, tubulos, apertura bilabiată scurtă ('Puboey- 

tisus DC.) 

1. Flori terminale capituliforme la virful ramurilor tinere. 

a. Florile albe sau de un galben-albicios palid. 

2. C. leucanthus W. et Kit. rar. hung. tab. 132 (1803); DC. 

prodr. 2 p. 155; Rehb. germ. exe. p. 523; Griseb. et Seh. it. hung. 

sp.n. 5; Heuff. enum. banat. p.50. C. austriacus var. leucanthus Lauseh 

bot. zeit. vol. 13 p. 241; Koch syn. p. 170; Ledeb. fl. ross. | p. 519; 

Rehb. deutseh. fl. vol. 22 p. 13 et icon. tab. 2078 fig. 4. C. albus 

Hacquet reis. sarmat. u. karpat. 1 p. 49 (1790)-non C. albus Link 

enum. h. berol. 2 p. 241 (1821)=— Genista alba Lam. eneyel. meth./2 

p. 623 (1786). C. austriacus 9. albus Neilr. diagn. p. 33. — Vulg. 

Drob. Drog. — îÎ» Aprilie, Maiu. Pe dealuri la locuri deschise, rărişi 
de tuferişe, prin prunării şi vii. Severin, dealurile Cerneţului, Poro- 

iana, pină pe la Prunişori ; Bana-de-Aramă, Padeşi; Tismana; Tirgu- 

jiul, Bumbeşti ; Gogoşi, Craiova, Simnic, Cârcea, Gherceşti; Popîn- 

zăleşti, Caracăl. 
£. obscurus Rochel rar. banat. tab. 13 fig. 29 (1828). C. Rochelii 

Wierzb. in Griseb. et Sch. iter hung. sp. n. 7 (1552); Simk. enum. transs. 

p. 172; F. Schultz herb. norm. n. 2153 exsie! — C. obscurus Schur 

sert. transs. n. 649, C. capitatus Heutt. enum. banat. p. 50-non L. nec 

Jacq. C. ambiguus Sehur enum. transs. p. 147 (1866). Pe dealuri, la 

locuri deschise, rărişiuri de tuferişe şi crânguri. Craiova, Simnic, Ru- 

băneşti; Bălcești (Sab. Stefan. 1583). 

). Florile de un galben intens sau lămiiu. 

3. C. Heutfelii Wierzb.inFlora 1545 vol. 1p. 320; Heuff. enum. 

ban. p. 49; A. Kern. veget. verhălt. 1 p. 100 clav. analyt. n.6; ejus 



PAPILIONACE£ 161 

in Sehed. n. 507. C. leucanthus f. pallidus Sehrad. in DC. prodr. 2 

p. 155 (1525). C. austriacus b. pallidus Rehb. deutsch. (|. 22 p. 13; 

Neilr. diagn. p. 34. C. austriacus var. Ileuflelii Rehb. ic. germ. 22 

tab. 2078 fig. 3. — Vulg. Drob. Drog.— To lulie, August. La locuri 

deschise, prin livedi, poeni, mărăcinişiuri mici, rărişiuri; specie forte 

comună. Verciorova, Simian, Hinova ; Caracăl; 'Turnu-Măgurele ; Pi- 

teşti, Trivale; Vultureanca; Titu, Ghergani ; Băneasa, Comana ; Ciocă- 

neşti (0. banaticus Urec. enum. p. 18), Chitila, Buftea, Perişi; Buda, 

Băicoi, Câmpina ; lunca Teleajenului spre Văleni (C. austriacus (Grec. 

enum. p. l8-non L. nec. Jaeq.); (Galaţi, Zerneşti; Birlad; "Tecuci, TŢi- 

găneşti; Piatra; Fălticeni; Botoşiani, Agafton; în Dobrogea, pe la 

Copadin, Bairamdede. 

f. argenteus. Foliolele foilor la maturitate pe ambe pagini cu 
peri argintii culcaţi, mai târdiu de un cenuşiu mătăsos. — Comana pe 
la Valea-Balotă şi spre Gurbanu ; Botoşiani. — Se apropie mult de 0. 

austriacus prin aspectul foilor sale cenuşii, dar florile sale sunt mai 
mici şi de un galben vitelin. 

Adeveratul C. austriacus L. spec. p. 1049, avend absolut carac- 

terele celui din Austriea şi Ungariea occidentală, cu foile şi rămurile 
cenuşiu-perose, ilorile mari şi cu mult mai galbene sau aurii, la noi 

nu există. Acestă imprejurare ne face a considera forma de la noi 

ca specie proprie, dar în multă afinitate cu cea din Austriea. 

4. C. aggregatus Schur enum. transs. p. 149 (1866).— Diferă 

de precedentul prin foliolele sale obovate mai lungi, peste-tot dens 

şi adpres părose, perii mai lungi şi târdiu ajung gălbenii ; prin caliciul 

său mult mai p&ros, perii ereeto-patuli şi prin legumenu stu pislos; prin 

florile galbene capitato-umbelate bracteate ; în fine, prin eaulul erect 

forte rămos, ramurile erecte hirsute. — % Iunie, Iulie. Tuferişe, ră- 
rişiuri. Podu-Turcului pe la pădure. 

2. Florile laterale axilare, solitare sau geminate. 
5. C. hirsutus [.. spec. p. 1042; DC. prodr. 2 p. 156; Rchb. 

germ. exc. p. 523; Koch syn. p. 171; Scehlechtd. Lang. deutsch. 23 

fig. 2315; Boiss. fl. orient. 2 p. 50; Heuff. enum. ban. p. 50. C. falcatus 

W. et Kit. rar. hung. tab. 2385 (1812) et descriptione p. 265 ubi „legu- 

mina hirsuta“ adscripsi (conf. Koch 1. c.); A. Kern. sched. exsie. n. 810. 

C. polytrichus M. Bieb. fl. t. e. p. 477 (18519) sec. Rehb. et Koch II. ce. 

Ledeb. 1. ross. 1 p. 519. — î> Maiv. Locuri deschise sau tuferişiuri 
mici în regiunea dealurilor, pe lingă păduri, rărişiuri, poeni; destul 

de comun. Cerneţi pe dealurile Poroinei, Stirminei ; valea 'Lesnei 
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(Degen)!; Călimăneşti, Coziea; Rimnic; Turnu-Măgurele; Piteşti la Tri- 

vale; Nămăeşti (Grec. enum. p. 18); Câmpulung, Conţeşti (Grec. in 

Br. prodr. p. 559); Câmpina; Bucureşti prin viile de la Herestrău; 

Sloboziea la pădurea Moşi-Toma ; Beceni la pădurea Ocea (Grec. 1. c.); 

Botoşiani la Adincuţa. 

3. a/pestris Schur enum. transs. p. 148 (1866) pro spec. C. coro- 

nensis Schur olim. C. polytrichus b. alpestris Simk. enum. transs. p. 137 : 
„habitu humili suffruticosi cum Cytiso polytricho congruit, differtque 

ab eo solum leguminibus, legumina nam Cytisi polytricho toto super- 

ficie pilosa sunt; contra illa C. alpestri solum is sutura seminifera ci- 

liata, czterum glabra“. — Cu tote acestea, la specimenele nostre din 

Ceahlău legumenii tineri pe faţele lor au peri lungi, resfiraţi şi rari; 
fi-vor astfel şi la maturitate ?— Stânei, în regiunea alpină. Ceahlău 

(Knecht.) 

„6. C. elongatus W. et Kit. rar. hung. tab. 182 (1804); DC. 
prodr. 2 p. 155; Koch syn. p. 171 nota; Rehb. ic. germ. 22 tab. 2073; 

Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 561; A. Kern. sched. exsic. n. 8L1.— fb Aprilie, 
Maiu. Pe la poale de păduri pe dealuri şi coste petrose: Vârciorova; 

Stirmina. i 

7. C. leucotrichus Schurap. Fusstranss. excurs. p. 154% (1866); 

Simkenum. transs. p. 172 et exsic.! — î» Maiu, lunie. Pe stânci subt. 
poale de păduri în văi montane: Broşteni pe Neagra către brinzăriea 

regală. 

Obs. Cytisus capitatus Jacq. fl. austr. tab. 33 (C. supinus a. |. 
spec. p. 1042 sec. A. Kern. in sched. exsic. n. 808) nu există în co- 

prinsul ţerei nostre şi, după L. Simkovici (op. cit.), nici în Transilvaniea. 

Ceea ce am indicat sub numirea acesta in Enumeraţiea din 1880, 
relativ la specimenele din vecinătăţile Bucureştilor pe la Mânăstirea 

Tigăneşti este C. Heufjeli, însă nişte specimene cu foliolele mari şi 

capitulele iarăşi mari, ceea ce ar conveni cu C. banaticus (Griseb. Sch. 

În aceea concerne specimenele de la Beceni „Pădurea Oceu“, sunt 

rămuri de C. hirsutus, culese tomna fără flori nici fructe. 

e Lupinus varius Li. şi L. albus L. — vulg. Cafeluţe, Cafele (numiri 

improprii) — sunt mult vulgarizate prin grădini în oraşe şi pe la ala 

pentru podobă şi pentru uzul economic. 

2, Anthyllidez. Legumenul unilocular. Staminele monadelfe ; 

marginea superioră a petalelor aripiforme foră cute; caliciul 5-dentat, 

limbul regulat sau bilabiat. 
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3. ONONIS /. gen. n. 563. 

1. 0. hircina Jacq. hort. vindob. 2 p. 40 tab. 93 (1770); Koch 

syn. p. 173; Rehb. ic. germ. 22 tab. 2096; Boiss. fl. orient. 2 p. 56; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 23 fig. 2327. O. hircina a. inermis Ledeb. îl. 

ross. | p. 513. 0. spinosa a. mitis L. spec. p. 1006. 0. altissima Lam. 

encyel. mâth. t p. 506 (1782); DC. prodr. 2 p. 162. — Vulg. Osu- 

iepurului. Sudoarea-calului. Sălăștioară. — d. lunie, Iulie. Livedi, la 
locuri deschise, drumuri, dealuri, mărăcinişiuri. Craiova; Horezu; 

Călimăneşti; Corbeni ; Slatina; Piteşti, Valea-Mare, Stilpeni ; Câmpu- 

lung; Vultureanca, Cacova; Titu, Ghergani; Ciocăneşti, Buftea (0. 

hircina et O. procurrens Grec. enum. p. 18 et 19), Crivina; Predeal, 

Buşteni; Câmpina; Neamţu (Chan. exsic.); Oseşti, Vaslui; Fălticeni în 

livedile despre pădurea Huşilor, la Sasca şi Cornu-Luncei; Botoşiani. 

2. 0. spinescens. — 0. Jiircina fi. spinescens Ledeb. fl. ross. 
1 p. 513 (1842). 0. spinosa M. Bieb. fl. t. c. 2 p. 149-non L. spec. 

p. 1006 var. 6.—0. Pseudohireina Sehur enum. transs. p. 150 (1866).— 

Diferă de cea precedentă prin spinii săi mai mult sau mai puţin lungi 

şi virtoşi puşi la virfurile ramurilor tinere, prin foliolele şi florile sale 

mai micutele. —De 0. spinosă £. L. spec. |. e. se deosebeşte numa prin 

particularitatea de a avea florile geminate, ca şi speciea precedentă. — 

Vulg. Osu-iepurului. — Ă, Tunie- Septembre. Forte respândită pe la 

noi prin locuri aprice inculte în regiunea meridională mai cu seamă. 

Craiova; Slatina; Horezu; Curtea-de-Argeşi; Pucioasa; Câmpina ; 

Titu; Ciocăneşti, Buftea, Chitila, Bucureşti (0. spinosa (Grec. enum. 

p. 18; Br. prodr. p.556- non L. 1. c.); Netoţi; Malu, Sloboziea, Giurgiu; 

Băneasa, Comana; Buzău; Focşiani, Boteşti; Brăila, Galaţi; Cerna- 

voda, Constanţa. 

4. ANTHYLLIS 1. gen. n. 773. 

1. A. vulneraria L. spec. p. 1012; Sturm deutsch. h. 49; DC, 

prodr. 2 p. 170; Koch syn. p. 175; Rchb. icon. germ. 22 tab. 2174; 

Boiss. fl. orient.2 p. 158; Sehlechtd. Lang. deutsch. 23 fig. 2332 tab. 1. 

Vulg. Ierbă-de-vatăm. hănoloare. — Ă. Maiu, Iunie. Locuri tari sau 

petrose mai mult sau mai puţin acoperite cu ierbă; în regiunea mon- 

tană. Sturzeni; Câmpina, Brebu; Băicoi; Slănic; Predeal, Buşteni; 

Sinaia (Grec. enum. p. 19); Tirgu-Ocnei; Piatra, Bisericani, Pingăraţi; 

Bălţăteşti; Mânăstirea Neamţu (Chan.); Broşteni. 

3. caleicola Schur enum. transs. p. 150 (1866). — Stânci alpine. 

Buceci ; Piatra-Mare; în Rarcu pe Piatra-Zimbrulu' 
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Forte humilă, glabriusculă; capitulele mici pauciflore, florile 

galbene sau lămiii; eaulii aprope netoliaţi, foile radicale simple, elip- 

tice, lung pețiolate. 

5. Tritoliex. Legumenul unilocular. Staminele diadelfe; mar- 

ginea superioră a petalelor aripiforme fără cute; caliciul 5- dentat 

cam neregulat. Foile trifoliolate. 

5. MEDICAGO /. sen. n. 599. 

5] 
[i $ 1. Legumenul dehiscent, comprimat, curbat în formă de seceră 

sau conturnat în lormă de helice ce mărgineşte un spațiu central, 

laţele sale netede sau subţirel reticulate, glabre sau tomentose, cu 

sau lără spini, însă fără dungă pe marginea externă. 

1. M. sativa |. spec. p. 1096; DC. prodr. 2 p. 173; Koch syn. 

p. 175; Rehb. icon. germ. 22 tab. 2111; Boiss. fl. orient. 2p..94; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 23 fig. 2334. — Vulg. Luzernă. — lunie- 

Septembre. Livedi, în cultură şi spontaneu. Giurgiu, Sloboziea; Sla- 

lina; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti (Grec. enum. p. 19); Predeal, 

Azuga; Buşteni, Sinaia; Câmpina, Brebu; Focşiani; laşi; Curteşti, 

Botoşiani. 

2. M. falcata |, spec. p. 1096; DC. prodr. 1 p. 172; Koch 

syn. p. 176; Rchb. icon. germ. 22 tab. 2113; Boiss. fl. orient. 2p. 93; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 23 fig. 2335. — Luzernă. Cobâlcească. Cu- 

bilcească. Trifoi (impropriu). — d, lunie- Septembre. Specie vulgară, 

forte comună (Grec. enum. p. 19), une-locuri cultivată. 

2. M. media Pers. syn. 2 p. 356 (1507). M. falcata fi. versicolor 

Ledeb. fl. ross. 1 p. 524 (1549); Koch syn. p. 176. M. sativa f. versi- 

color Seringe in DC. prodr. 2 p. 173; Koch. c. M. faleato-sativa Rehb. 

germ. exe. p. 504 (1830); Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 354. — Y, Iunie- 

Septembre. Livedi, locuri cu icrbă, câmpuri. Olăneşti; Călimăneşti ; 
Stolnici; Giocăneşti, Chitila; Câmpina; Dealu-Mare; Sinaia; Beceni 

(Grec. enum. p. 19). — Ține de M. falcata prin racema sa scurtă ca- 

pitulitormă ; seamănă cu M. sativa prin legumenul seu curbat a secere 

ce ajunge aprope ca un cere; stă între ambeie prin colorea florilor la 

începnt gălbenii-verdui şi în urmă albăstrii. 

4. M. procumbens bess. prim. fl. galiz. 2 p. 127 (1809); DC. 

prodr. 2 p. 173. M. falcata v. major Koch syn. p. 176. — d. iulie, 

August. La locuri aprice necultivate, petrişiuri, talusuri de şosele, căi 
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ferate. Stolnici; Comana; Tulcea; Constanţa. — Tulpina multicaulă, 

cauli forte lungi şi aşternuţi la păment, stipulele mari, dentate, florile 

mari, legumenul puţin falcat o disting de precedentele. 

5. M. marina |. spec. p. 1097; DC. prodr. 2 p. 176; Koch 

syn. p. 176; Rehb. icon. germ. 22 tab. 2113; Boiss. fl. orient. 2 p. 96; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 23 fig. 2237. — d. Maiu, Iunie. In Do- 

brogea prin dunele maritime: 'Lusla; Constanţa la Mamaea. 

Ş 2. Legumenul nedehiscent, necomprimat, reniform şi: curbat 

spre virt, are faţele reticulate, fără dungă şi fără spini pe marginea 

externă. 

6. M. lupulina [.. spec. 1097; DC. prodr. 2 p. 172; koch syn. 

p.177; Rchb. icon. germ. 22 tab. 2124 fig. 3et4; Boiss. fl. orient. 2 

p. 105; Schlechtd. Lang. deutsch. 23 fig. 2340. — Vulg. Ghisdeiu. 

Trifoi-menunt. — (-) Maiu- Septembre. Livedi, locuri cu icrbă, curţi, 

grădini, pe la locuri cultivate şi necultivate; specie comună, în stare 

sălbatică şi de cultură (Grec. enum. p. 19). Cerneţi, Şimian; Ca- 

lafat; Craiova; Olăneşti, Himnic; Curtea-de-Argeşi ; Câmpulung ; 

Filipeşti ; Câmpina; Sinaia; Predeal; Comana; Bucureşti; Brăila ; 

Focşiani, Odobeşti; Neamţu; Vaslui; laşi; Botoşiani. 

f. Willdenowiana Koch |. c. — M. Willdenowii Boeningh. îl. mon. 

pr. p. 226 (1624); Rchb. icon. germ. 22 tab. 2194 fig. 5. — Adesea 

în aceleaşi locuri cu forma legitimă de care diferă numa prin legu- 

menul stu glanduloso-păros, perii articulaţi resfiraţi. 

$ 3. Legumenul nedehiscent dar comprimat şi conturnat în he- 

lice orbicular fără spaţiu central, faţele sale plane, glabre, veniculate, 

fără spini şi fără dungă pe marginea externă. 

7. M. orbicularis All. fl. pedem. n. 1150(1755); DC. prodr. 2 
p. 174; Koch.syn.p.177; Rehb. icon. germ. 22 tab. 2114 fig. let 2; 

Boiss. fl. orient. 2 p. 97; Schlechtd. Lang. deutsch. 23 fig. 92349. — 

Vulg. Vîrtegiul-pămentului. — (-) Maiu, lunie. Prin tuferişe, pe costele 

petrose ale munţilor la Verciorova; pe costele argilo-cretose la Co- 

mana, malul despre Câlnişte (Grec. in Br. prodr. p. 554). 

$ 4. Legumenul nedehiscent şi conturnat în helice orbicular fără 

spaţiu central, pe margiea externă are dungă grosă din care pornesc 

spini proeminenţi. 

8. M. Gerardii W. et Kit. ap. Willd. spec.pl. 5 p. 1415 (1500); 

DC. prodr. 2 p. 179; Koch syn. p. 179. Ledeb. fl. ross. 1 p. 529; Rchb. 

icon. germ. 22 tab, 2190; Boiss. fl. orient. 2 p. 100; Schlechtd. Lang. 
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deutsch. 23 fig. 2346. M. rigidula Desr. in Lam. eneyel. meth. 3 p. 634 

(17839). 9) Maiu, lunie. Locuri humifere aprice sau prin mărăci- 

nişiuri pe coste, Vereiorova, valea Bahnei; Comana pe costele de 

la gară către Câlnişte (Grec. in Br. prodr. p. 555). 

3. M. minima Desr. in Lam. encyel. meth. 3 p. 634 (1789); DC. 

prodr. 2 p. 178; Rehb. germ. exc. p. 502 et icon. germ. 22 tab.2120; 

Ledeb. fl. ross. 1 p. 529; Boiss. fl. orient. 2 p. 103. M. molkissima 

Spreng. syst. 3 p. 291 (1826). — (9) Maiu, lunie. La locuri aprice pe- 

trose sau glareose nude sau cu ierbă. Vârciorova; Craiova; Comana ; 

Chitila ; laşi pe la Valea-Adincă; Dobrogea pe la Babadagh, lenisala. 

f. elongata hochel rar. banat. fig. 32 (1828). Cauli prelungi; 

stipulele inferiore setoso-ciliate sau denticulate. Adesea cu forma le- 

gitimă în localităţile citate. 

6. TRIGONELLA /. gen. n. 88. 

|. T. Besseriana Seringe in DC. prodr. 2 p.151 (1825); Boiss. [l. 

orient. 2 p. 68. Melilotus procumbens Bess. enum. pl. volhyn. p. 20 

(1522); Rehb. germ. exe. p. 500. Melilotus corulea b. laziflora Rochel. 

rar. banat. fig. 51 (1828); Ledeb. fl. ross. 1 p. 535; Rchb. ic. germ. 92 

tab. 2108 fig. 3. M. laziflora Friv. in Griseb. spicil. rumel. 1 p. 29 

(1545). — Vulg. Molotru. Sulfină. — (2) Maiu, lunie. Prin locuri jos- 

nice, lunci. Turnu-Măgurele; Comana; Bucureşti; Câmpina; Galaţi; 

Fălciu; laşi; Brăila, Lacul-Sărat; Constanţa. 

2. T. coerulea Seringe in DC. prodr. 2 p. 181 (1825); Boiss fl. 

orient. 2 p. 65. Trifolium Melilotus carulea L. spec. p. 1077. Melilotus 

cerulea Lam. encyel. mâth. 4 p. 62; Rehb. icon. germ. 22 tab. 2109 

fig. 1,2 et 3; Schlechtd. Lang. deutsch. 23 fig. 2364. — (0) Maiu, lunie. 

Livedi. Bacău; spontaneu? 

3. T. monspeliaca L. spec. p. 1095; DC. prodr. 2 p. 183; 

Koch syn. p. 182; Ledeb. fl. ross. 1 p. 533. Rehb. icon. germ. 22 

tab. 2110 fig. let2; Boiss. fl. orient. 2 p. 76. — 2) lunie, lulie. Locuri 

de cultură, vechi porumbişti. În Dobrogea la Măcin calea spre mun- 

tele Suluc; Bairamdede. 

7. MELILOTUS 7ouwrn. instit. tab. 220. 

1. M. alba Desr. ap. Lam. encycl. meth. 4% p. 63 (1797); Koch 

syn. p. 163; Ledeb. fl. ross. 1 p. 536; Rchb. icon. germ. 22 tab. 2130 

fig. 1; Schlechtd. Lang. deutsch. 23 fig. 2360. M. vulgaris Willd. 
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enum. h. berol. p. 790 (1809). M. officinalis albu Sturm. deutseh. h. 15 

fig. k. M. leucantha Koch ex DC. îl. tr. 5 p. 564 (1515); prodr. 2p. 157. 

Trifolium Melilotus. officinalis fi. Li. spec. p. 10785. — Vulg. Molotru-alb. 

Sulfină-albă. —“Y, lunie, lulie. Livedi, pe câmpuri, pe la drumuri, ru- 

pături de. coste, talusuri de şosele. Rimnic, Olăneşti, Călimăneşti ; 

Câmpulung ; Pucioasa; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti (Grec. enum. 

p. 19); Comana ; Bacău; Monăstirea Neamţu (Chan.) : Broşteni pe Nea- 

gra; homan, zane, Dobrogea DE la Geza ad, Tulcea, Murfatlar, 

Constanţa, 'Tuzla. 

2. M. officinalis Desr. ap. Lam. encyel. meth. 4 p. 63 (1797); 

Koch syn. p. 183; Ledeb. fl. ross. 1 p. 537; Boiss. fl. orient. 2 p. 109; 

Rehb. icon. germ. 22 tab. 2130 fig. 3et4; Sehlechtd. Lang. deutsch. 23 
fig. 2361. M. Zice ti Rehb. germ. exc. p.498 (1830). M. diffusa 
Koch. ap. DC. fl. fr. 5 p. 664. M. arvensis Wallr. sched. p. 592 (1822). 

Trifolium Melilotus oficinalis a. |. spec. 10783; Sturm deutsch. h. 15. — 

Vulg. Ierbă-de-piatră. Molotru-galben. Sulfină. Suleină. Trifoi-mure. — 

A, lunie, lulie. Livedi, locuri cu ierbă, pe câmpuri, pela drumuri şi prin 

locurile cultivate, păragini, locuri virane comunale. Severin ; Craiova; 

Rîmnic; Câmpulung; Câmpina ; Sinaia, Predeal; Ciocăneşti, Chitila, 

Bucureşti (Grec. enum. p, 19); Comana; Focşiani, Odobeşti; Neamţu 
(Chan.); Broşteni, Fălticeni; Bacău; Vaslui spre Rediu. 

3. M. macrorrhiza Pers. syn. 2 p. 345 (1507); Rehb. icon. 

germ. 22 tab. 2131 fig. 3 et 4; Schlechtd. Lang. deutsch. 23 fig. 2359. 

M. macrorrhiza f. palustris Koch syn. p. 182. Trifolium macrorrhizum 

W. et Kit. râr. hung. tab. 26 (1800). Trifolium palustris W, et Kit. 

rar. hung. tab. 266 (1812). Trifolium Melilotus officinalis *. L. spec. 

p. 1078 exp. — FĂ. lunie, Iulie. Locuri umede, locuri josnice, lunci. 

Valea Motrului pe la Străhaea, Broşteni; Bălceşti; Berlad pe la Griviţa. 

'8. TRIFOLIUM /. gen. n: 896 

Ş 1.Florile forte scurt-pedicelate, nebracteolate şi numerose, for- 
mând spic globos sau ablung terminal; istmul calicelui cu inel calos 

proeminent, tubul.calicelui tubulos cu 10-20 nervuri lungitudinale, 

legumenul monosperm inclus nestipitat (bags i 

1. Spicul scurt, globos sau ovato- alo 

a. Caliciul cu 20 nervuri lungitudinale. Perenice. 
1. T. alpestre [.. spec. p. 1082; Sturm deutsch. h. 15t. 14; 

DC. prodr.2 p. 194; Koch syn. p. 185; Rchb.icon. germ. 27 tab. 2535 
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fig. 3; Boiss. 1l. orient. 2 p. 113; Sehlechtd. Lang. deutsch. 23 

fig. 2579. — Vulg. Trifoi; tot ast-tel şi pentru tote speciile următore. — 

d. lunie- August. Livedi, locuri cu ierbă în regiunea montană, sub- 

montană şi a câmpiilor. Severin, Cerneţi; Netoţi în Teleorman; lo- 
neşti, Vultureanca ; Leordeni, "Topoloveni; Băneasa, Comana ; Ciocă- 

neşti, Chitila, Bucureşti; Câmpina, Băicoi; Buda, Ploeşti; Predeal, 

uşteni, Sinaia; Slănic; Piatra, Crăcoani; Neamţu (Chan. exsic. Grec. 

enum. p. 19); laşi; Botoşiani; Fălticeni; în Rar&u. 

f. brevifolium Boiss. îl. orient. 2 p. 114. — Bresniţa, Severin. 

2. T. rubens |L. spec. p. 1051; Sturm deutsch. h. 15; Koch 

syn. p. 185; Rehb. icon. germ. vol. 22 tab. 2537; Boiss. fl. orient. 2 

p. 113; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 23 fig. 2373. — Y, lunie, lulie. 

Locuri aprice, în lalomiţa la Girbova între Manasiea şi Urziceni. 

3. T. sarosienze [az]. c€jsz. magyar. p. 76 (1864); Neil. 

diagn. p. 35; Rehb. icon. germ. 22 tab. 2173 fig. 1. — Y, lunie, lulie. 

Prin tuterişe şi rărişiuri de păduri. Verciorova, Severin; Mogoşoea; 

Tutova pe la pădurea Tutova. 

Qbs. 1. alpestre L. are spicu globos geminat şi involucrat, 
caliciul vilos; 7. rubens are spicul oblung. cilindric cam geminat, in- 

volucrat, caliciul glabru; 7. sarosienze Hazl. are spicu negeminat, 

solitar şi neinvoluerat, caliciul glabru sau subglabru. 

b. Caliciul cu 10 nervuri lungitudinale. 

* Perenice. 

4. T. medium |. faun. suec. ed. 2 app. p. 558 (1761); Sturm 

deutsch. h. 15; DC. prodr. 2 p. 195; Koch syn. p. 185; Rehb. icon. 
germ. 292 tab. 2135 fig. 1 et 2; Boiss. fl. orient. 2 p. 114; Sehleehtd. 

Lang. deutsch. 23 fig. 2367. T. flezuosum Jacq. fl. austr. I. tab. 386 

(1773). — 4, Maiu, lunie. Păduri, dumbrave, rărişi, crânguri. Craiova ; 

Comana; Bucureşti, Băneasa (7. rubens Grec. enum. p. 19); Pucov, 

Dealu-Mare ; Schitu-Hangu subt Ceahlău. 

5. T. expansum W. et Kit. rar. hung. 3 tab. 237 (1812);DcC. 

prodr. 2 p. 195; Ledeb. fl. ross. 1 p. 547; Rehb. icon. germ. 29 

tab. 2133 flg. 1; Neil. diagn. p. 35. — ] Păduri, dumbrave, rărişiuri, 
crânguri. Craiova ; Bălceşti (Sab. Stefan. 1883); Călimăneşti ; Câmpu- 

lung, Conţeşti; Netoţi, Alexandriea; Comana ; Câmpina ; Predeal; Cri- 

vina; Beceni (T. medium Grec. enum. p. 19 - non L.); Piatra, pădurea 

Crăcoanilor; Berlad la pădurea Crângul. 
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6.'T. pratense |. spec. p. 1052; Sturm deutsch. h. 15; DC. 
prodr. 2 p. 195; Koch syn. p. 184; Ledeb. îl. ross. l p.547; Rehb. 
icon. germ. 22 tab. 2134 fig. 1 et 2; Boiss. fl. orient. 2 p. 115 exclus. 
var. f; Schlechtd. Lang. deutsch. 23 fig. 2371. — 7 Iunic- Septem- 
bre. Livedi, locuri cu icrbă, grădini; une-locuri cultivat (Grec. enum. 
p. 19). Găeşti, Vultureanea; Titu; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti; Co- 
mana; Predeal, Sinaia; Buzău; Piatra; Broşteni ; Fălticeni; 'Lecuci ; 

Vaslui, Buda-Rataila ; laşi. 

A. heterophy/lum Le). rev. fl. spa p. 128 (1824) pro specie: foile 

radicale mici au virful ştirbit sau obcordat. — Olăneşti, Coziea ; 

'[. Prigidum Gaud. (|. helv. 4 p. 592 (1829). Trifolium frigidum, 

T. transsilvoanicum Schur enum. transs. p. 154% (1866). T. earpaticuan 

Porc. fl. nasseud. p. 25. — Păseiuni în regiunea montană alpină. Mun- 

tele Coziea şi Chiţu în Argeşi; Negoiu; Păpuşea; Buceci în Valea- 
Albă pe Costila; Predeal în valea Roşnovei pe muntele Urzicaru; 
Posda pe plaiul Gagului şi al Cumpătului. 

7. T. ochroleucum |. syst. nat. 3 p. 235 (1735); Sturm 
deutsch. h. 15; DC. prodr. 2 p. 193; Koch syn. p. 186; Ledeb. fl. 

ross. | p. 544; Rehb.icon. germ. 22 tab. 2136 fig. 2 ; Boiss. fl. orient. 2 
p. 116; Schlechtd. Lang. deutsch. 23 fig. 2373. — Y, lunie, Iulie. Lo- 
curi aprice inculte, locuri  glareoso-argilose. Călimăneşti ; Turnu-Mă- 
gurele ; Gomana; Titu; Ciocăneşti, Bucureşti (Grec. enum. p. 19); Isac- 
cea, Cocoşi. 

0bs. La aceste patru specii dinţii cei mici ai ealiciului sunt mai 
scurţi de cât jumătetea corolei sau abea pe atita; pe lingă acesta: 

T. medium L. are spicu solitariu (negeminat) neinvoluerat, caliciul 

glabru florile purpurii; 7. expansum W. et K. are spicu solitariu 
involucrat, caliciul glabru sau subglabru, florile purpurii ; 7 pra- 
lense L. are spicu geminat involucrat, caliciul vilos florile pur- 
purii; 7. ochroleucum L. are spicu solitariu involuerat, caliciul vi- 
los, florile galbene. 

8. T. diffusum [lrh. beitr. 7 p. 165 (1792); W. et Kit. rar. 
hung. tab. 50; DC. prodr. 2 p. 196; Ledeb. fl. ross. 1 p. 543; Rehb. 
icon. germ. 22 tab. 2147 fig. 2; Neilr. diagn. p. 36; Boiss. fl. orient. 2 
p. 125. — 4, lunie, Iulie. Păduri la locuri uscate sau petrose, tuferişe, 
rărişiuri. Valea Bahnei, Verciorova; Severin pe. dealul Buliga; valea 

Jiului, Lainici ; Băneasa şi Comana (în Vlaşea); Lunca-Ţigăneştilor la 
Tecuci; în Dobrogea pe la Cocoşi, Alibeiehioi, muntele Consulu, 
Greci, Măcin. 
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0bs. Se deosebeşte de cei precedenţi prin dinţii caliciului ce cu 

toţii intrec corola; de altminterea are spicu solitar involucrat, ealiciul 
peste tot cu lungi şi denşi peri, florile purpurii. 

*& Anuale. 

3. T. pallidum W. et Kit. rar. hung. ja, 36 (1500) ; DC. 

prodr. 2 p. 19%; Rozh syn p. 184; Rehb. icon. germ. 22 tab. 2133 

fig. 2; Boiss. fl. orient. 2 p. 125; Schlechtd. Lang. deutsch. 23 

fig. 2310. — (0) Maiu, juşiie. Livedi prin locuri. josnice, locuri de luncă. 

Craiova; Comana; Bucureşti. 

Diferă de T. procerum Rochelrar. ban. p. 50 fig. 30 paiiă capitulele 

sale involucrate, iar riu neinvolucrațe.: 

10. T. echinatum M. Bich. fl. t. c. 2 p. 216 (1808); ip fl. 
ross. 1 p. BI. T. supinum Savi obs. trifol. p. 46 fig. 2 (1810); DC. 

prodr. 2 p. 192; Rchb. icon. germ. 22 tab. 2141 fig. 2; Boiss. fl. 

orient. 2 p. 126. 7. reclinatum W. et Kit. rar. hung. 3tab. 269 (1819); 

Neilr. diagn. p. 36 (an lapsi calaminom. reclinatum pro echinatum?). 

TŢ. reflezum DC. prodr. 2 p. 197 evidenter € lapsu calami. — Pentru sino- 

nimele acestei specie a se vedea Janka Trifoliece et Letea fleurop. in 

termâsz. fiiz. vol. VIII (1884) p. 157 n. 151; Simk. bănsâg. s humyad. 

utaz. 1974 in termesz. kozI. XV 1878 p. 542; Velen. fi. bulg. p. 137.-— 

(2 Locuri umede prin ierbă, şianţuri ude sau secate, porumbişti. 
Craiova spre Segarcea; Giurgiu, Sloboziea, Smirda; Dobrogea pe la 

Tuzla, Constanţa. 

2. Spicul ovato-oblung, cilindro-conic sau cilindric. , 

* Perenice. ba 

UT, pannonicum Jacq. obs. 2 p. 21 tab.42 (1771); L.mant. 
ed. 2 p. 276 (1771); Sturm deutsch. h. 15; DC..prodr. 2 p. 193; 

Koch syn. p. 186; Rehb. icon. germ. 22 tab. 2138 ; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 23 fig. 2374. — 9, Iunie, Iulie. Livedi, fi an tuferişe, mar- 

gini depăduri; specie respândită. Craiova; Curtea-de-Argeşi; Corbeni; 

“ Vultureanca; Comana; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti; Ploeşti, Băi- 

coiu (Grec. enum. p. 19); Predeal, Buşteni, Sinaia; Fălticeni, Sasca, 

Cornu-Luncei; Broşteni; în Dobrogea pe la Isaccea. art dia 

Constanţa. 
3. Jatifolium Sehur enum. transs. p. 155. (1866). 7. cr menium 

" Griseb. et Sch. iter hung. et Auct. transs.: nonull.- non Willd: -enum. 

h. berol. p. 793 (1809) cujus stirps genuina in Dacia non inveni. — 

Diferă prin peţiolurile scurte, prin partea liberă a stipulelor lanceolato- 
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subulate ce intrece peţiolul la cele mai multe foi. — Piatra, Pingăraţi; 
Mânăstirea Neamţu (Chan. exsic. Grec. enum. p. 19): pe Rarcu. 

** Anuale. 
12. T. Molineri Bal). ap. Hornem. hort. hafn. p. 715 (1313). 

T. incarnatum fi. Molineri DC. îl. fr. 5 suppl. p. 556 (1515); Koch syn. 
p 157; Boiss. fl. orient. 2p. 199. — (sau +7. Maiu, lunie. Livedi, 
tuferişe, poeni. Verciorova spre gura Gerovăţului prin livedi; Cernei, 
Severin ; Craiova. | 

13. T. purpureum Lois. fl. gall. p. 484 tab. 14 (1307); DC. 
prodr. 2 p. 190; Rchb. icon. germ. 22 tab. 2144 jie. 2; Boiss, Îl. Ora 2 
p. 123. — (OD lunie, Iulie. Locuri cu ierbă, finaţe, mărăcinişiuri, po- 
rumbişti vechi. Dobrogea: Bairamdede, Copadin; Mangaliea, 'Tusla ; 
Constanţa prin livedile despre Valul-Traian, copios. 

14. T. arvense |. spec. p. 1083; Sturm deutsch. h. 16: BC: 
prodr. 2 p. 190; Koch syn. p. 188; Rehb. icon. germ. 22 tab. 2146 
fig. 1 et 2; Boiss. fl. orient. 2 p. 120; Sehlechtd. Lang. deutsch. 23 
fig. 2381. — (0) lunie-Septembre. Livedi, finaţe, câmpuri, drumuri, 
rărişiuri ; specie comună (Grec. enum. p. 19). Severin; Baea, Cloşani; 
Tirgujiul; Craiova; Rimnic; Curtea-de-Argeşi ; Piteşti ; Câmpulung ; 
Pucioasa ; Stolnici; Vultureanea; Titu; Comana; Ciocăneşti, Chitila, 
Bucureşti; Perişi, Crivina ; Ploeşti; Câmpina, Brebu; Bisea ; Piatra; 
Fălticeni; Vaslui, Rafaila; Dobrogea. 

î. strictus Koch syn. p. 188 (1843). 7. Drittingeri Weinteweber 
in Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 410 (1848). 7. gracile Rehb. icon. germ. 22 
tab. 2146 fig. 2 (1870) — non Thuill. nec DC. — Locuri petrose aprice. 
Dobrogea la muntele Consulu. 

15. T. striatum L. spec. p. 1068; Sturm deutsch. h. 16: DC. 
prodr. 2 p. 192; Koch syn. p. 189 var. a; Rehb. icon. germ: 92 
tab. 2151 fig. 1; Boiss. fl. orient. 2 p. 130; Sehlechtd. Lang. deutsch. 23 
fig. 2319. T. conicum Kit. ap. Hornem. hort. hafn. p. 717 (1813)-non 
Pers. — (-) lunie, Iulie. La locuri aprice, aride, pe coste. Comana la- 
turea de la spatele garei către Câlnişte (Grec. in Br. prodr. p. 552) 

Ș. macrodontum Boiss. îl. orient. 2 p. 130. 7. scabrum Sehreb. 
ap. Sturm deutsch. h. 16-non Lin. 7, striatum f. Kochsyn. p. 189.— 
„Locuri cu icrbă prin grădini. Bucureşti. | 

16. T. scabrum [,. spec. p. 1084; DC. prodr, 2 p- 199 “Kach, 
synon. p. 189; Rehb. icon. germ. vol. 22 tab. 2152 fig. 2; Boiss. fl. 
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orient. 2 p. 130. — CQ0 Maiu, lunie. Locuri deschise pe coste aprice. 

Între Gura-Văei şi Schela-Cladovei (A. Degen). 

$ 2. Florile forte scurt pedicelate şi bracteolate, formând spic 

ovoid sau globos axilar; istmul caliciului fără proeminenţă inelară, tu- 
bul stu reticulato-nervat ghebos sau vesiculos la maturitate; corola 

decidue ; legumenul 1-2 spernic inclus, c'un stil forte arcuat (Pragifera 

Koch). 

17. T. fragiferum |. spec. p. 1056; Sturm deutsch. h. 16; 

DC. prodr. 2 p. 202; Koch syn. p. 189; Rehb. icon. germ. vol. 22 

tab. 2157; Boiss. fl. orient. 2 p. 135; Schlechtd. Lang. deutsch. 25 

fig.* 2386. — Y, lunie- Septembre. Câmpuri prin livedi, la locuri cu 

ierbă, pe lingă drumuri şi pe la locuri cultivate; specie vulgară. Cor- 

beni, Curtea-de-Argeşi; Malu-de-jos, Giurgiu, Odăile, Sloboziea; Bă- 

neasa, Comana; Bucureşti, Chitila; Galaţi; Podu-Tureului; Tulcea. 

18. T. resupinatum L. spec. p. 1086; Sturm deutsch. h. 16; 

DC. prodr. 2 p. 202; Koch syn. p. 190; Rehb. ic. germ. 22 tab.2158 

fig. 2; Boiss. fl. orient. 2 p 137; Sehlechtd. Lang. deutsch. 23 f.2387. 

T. suaveolens Willd. hort. berol. tab. 105 (1809). — (-) Iunie, Iulie. 

Locuri josnice umede. Şimian, Hinova; Craiova prin luncă; Comana. 

$ 3. Florile evident pedicelate şi bracteolate în spic globos, spi- 

curile pedunculate axilare şi terminale ; istmul caliciului fără proemi- 

nentă inelară, tubul său oarecum regulat neghebos şi nevesiculos, cu 

10 nervuri lungitudinale; corola persistentă; legumenul 2-spermic, 

inclus, nestipitat (Trifoliastrum Koch). 

19. T. montanum |. spec.p. 1087; Sturm deutsch. h. 15; DC. 

prodr.2p. 206; Koch syn.p.191; Rehb. icon. germ. 22 tab. 2160 fig. 1; 

Boiss. fl. orient. 2 p. 146; Sehlechtd. Lang. deutsch. 23 fig. 2392. — 

I. Iunie, Iulie. Livedi, locuri cu icrbă, rărişiuri de păduri, crânguri ; 

specie comună (Grec. enum. p. 19). Câmpulung; Comana ; Ciocăneşti, 

Chitila, Bucureşti :; Crivina, Ploeşti; Sinaia; Piatra, Neamţu; Broşteni 
pe Neagra; la Schitul Rartu; laşi; Botoşiani, Stăuceni. 

20. T.repens [. spec. 1080; Sturm deutsch. h. 15; DC. 

prodr. 2 p. 198; Koch syn. p. 191; Rehb. icon. germ. 22 tab. 2166; 

Boiss. fl. orient. 2 p. 145; Schlechtd. Lang. deutsch. 23 fig. 2397. — 

ÎI, lunie - Septembre. Livedi, locuri cu ierbă prin curţi, grădini, la lo- 

curi de cultură ; specie comună (Grec. enum. p. 19). Cerneţi; Craiova; 

Rimnic; Piteşti, Curtea-de-Argeşi; Câmpulung; Ciocăneşti, Chitila; 
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Bucureşti; Crivina, Ploesti; Comana; Brăila; "Tecuci, Birlad; lasi; 3 ) ) > ) e] 3 3 

Botoşiani; Broşteni ; în Dobrogea comun. 

21. T. pallescens Schreb. ap. Sturm deutsch. h. 15 (1804); 

Koch syn. p. 192; Rehb. icon. germ. 22 tab. 2163 fig. 2; Bois. fl. 

orient. 2 p. 145; Scehlechtd. Lang. deutsch. vol. 23 fig. 9398. — 

Y. lulie, August. Locuri de păsciuni alpine. Păpuşea ; Buceci pe Cos- 
tila şi Caraimanu în Valea Albă. 

f. glareosum Schleich. catal. p. 35 (1821). T. ccespitosum £. gla- 

reosum Ser. ap. DC. prodr. 2 p. 200. 7. cospit sum Sturm deutsch. 

h. l5-non Reyn. ap. Koch. syn. p. 192. — Stânci în regiunea alpină. 
Buceci (Simk. exsic. Knecht.)! 

22. T. hybridum |. îl. suec. ed.2 p. 258 (1755) exclus. var.f£.; 

Sturm deutsch. h. 15; Koch syn.p. 192; Rehb. ic. germ. >2tab.2168 

lig. 2; Boiss. fl. orient. 2 p. 145; Sehleehtd. Lang. deutsch. 23 fig, 2400. 

Trifolium hybridum a. |. spec. p. 1070. — 9, Maiu- Septembre. Prin 

locuri cu icrbă, livedi, finaţe, grădini şi locuri de cultură; forte co- 

mună (Grec. enum. p. 19). Craiova, Rubăneşli; Comana; Bucureşti, 

Mogoşoea, Chitila; Ploeşti, Dealu-Mare; Buzău, Beceni; Tecuci, Tigă- 
neşti; Birlad; Neamţu; Botoşiani. 

23. T. elegans Savi îl. pis. 2 p. 161 tab. 1 (1798); DC. prodr.2 

p. 201; Koch. syn. p. 193; Rchb. icon. germ. 22 tab. 2167 fig. 2; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. vol. 23 fig. 2401. 7. hy/bridum £. elegans 

Boiss. fl. orient. 2 p. 146. — 4. lunie, Iulie. Livedi la locuri umede şi 

cam năsipose. Severin ; Craiova; Caracăl; Alexandriea ; Comana; Bu- 

cureşti (Grec. enum.p. 19). Dobrogea pe la 'Tulcea, Măcin, Constanţa. 

24. T. lzevigatum Poir. voy. en barb. 2 p. 219 (1789); Desf. 

fl. atl. 2 p. 195 tab. 208 (1800); Rchb. icori. germ. vol. 22 tab. 99, 

T. strictum L. spec. p. 1079 ex p.; Wald. et Kit. rar. hung. vol. 1 

tab. 37 (1800); Koch syn. ed. 2 add. p. 1020; Boiss. fl. orient. 2 

p. 141. 7. strictum f. elatum DC. prodr. 2 p. 198. — Y. lunie, Iulie. 

Locuri umede cu ierbă. Vârciorova pe Voditza (A. Degen). 

$ 4. Florile evident pedicelate şi bracteolate, în spic globos sau 

cam oblung, spicurile axilnre şi terminale ; istmul calicelui fără proe- 

minenţă inelară, tubul său campanulat şi cu d nervuri lungitudinale; 

corola marcescentă şi scariosă : legumenul | -spermie, exert, stipitat 

( Chronosemia Koch). 

25. T. badium Schreb. in Sturm. deutsch. h. 16 tab. 12(1804); 

Grecescu D. Dr. — C. 1324. 14 



174 CONSPECTUL SISTEMATIC 

DC. prodr. 2'p. 20%; Koch syn.p. 19%; Rehb.icon. gerin. 92 tab. 2169 

fig. 1; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 23 fig. 2403. -- 3 Iulie, August. 

Stânei şi livedi în regiunea montană alpină. Cracu Bulzului; Buceci. 

26. T.agrarium |. spec. p. 1057; Slurm deutsch. h. 16; DC. 

prodr. 2 p. 205; Koch syn. p. 194; Rehb. icon. germ. 22 tab. 2170; 

Poiss. Îl. orient. 2 p. să sii Lang. deutsch. 23 fig. 2404. 

T. aureum Poll. palat. 2 p. 3%% (1776); Vill. dauph. 3 p. 492; Gren. 

Grodr. fl. fr. 1 p. 42%-non L. — d, lunie, lulie. Livedi, păsciuni, po- 

mării, tuferişiuri; specie comună (Grec. enum. p. 19). Lainici; Olă- 

neşti, Călimăneşti, Rimnic; Curtea-de-Argeşi, Corbeni, Ghiţu, Cetatea 

Tepeşi-Vodă; Câmpulung; Sturzeni; Predeal; Buşteni, Sinaia ; Co- 

mana; Bucureşti, Chitila, Perişi ; Beceni ; Slănic la Cheşcheş in Bacău ; 

Broşteni şi pe Stănişioara în Suceava. 
£. longipes Borb. in litt. ann. 1562. — Verciorova ; Perişi. 

27. T. procumbens |, spec. p. 1055; DC. prodr. 2 p. 205 

exclus. variet. — 7. procumbens 2. majus Koch syn. p. 194%; Ledeb. Îl. 
ross. 1 p. 557; Dehb. icon. gerimn. 22 tab. 2172. 7. campestre Sturm 

deutsch. h. 16, an Schreb.? 7. agrarium Poll. palat. 2 p. 342 - non L. — 

(-) lunie, lulie. Livedi, locuri cu ierbă, tulerişe pe coste. Baea-de-A- 

vamă, Padeşi ; Tismana; muntele Galbina; Olăneşti ; Stolnici; Netoţi, 

Alexandriea; Comana; Titu (Grec. enum. p. 19); Ciocăneşti, Perişi ; 

Predeal, Buşteni, Sinaia; Beceni; Brăila ; Schitu-Hangu subt Ceahlău 

Broşteni pe Neagra, Dealu-Ursului ; Schitul Rareu. 

£. minus Koch 1. c. Ledeb. fl. ross. lp.557; Rehb. icon. germ. 22 

tab. 2173 fig. 92; Schlechtd. Lang. deutsch. 23 f 2405 tab. II. 7. pro- 

cumbens Sturm Musa! h. 16-non L. P. pseudo procumbens (mel. Îl. 
bad. 3 p. 240. — Locuri cu ierbă pe lingă mici tuferişe. Rimnic pe la 
pădurea Gurăndei (Grec. in Br. prodr. p. 554-non Sm.), Călimăneşti ; 

Perişi în lunca lalomiţei pe la Pirlita ; Isaccea, Cocoşi. 

9. DORYCNIUM Zorn. inst. tab. rr. 

i. D. pentaphylium Scop. fl. carn. ed. 2 p. 87 (1772); Rehb. 

werm, exe. p. 507; Ledeb. fl, ross. 1 p. 558. — d, lunie, Iulie. Livedi, 

poeni, tuferişe, rupturi de coste, maluri de şosele. Verciorova, Cerneţi, 

Hinova; Străhaea, Broşteni; Craiova; Lainici; Călimăneşti, Rimnic; 

Corbeni; Câmpulung ; Comana ; Ciocăneşti, Chitila ; Buftea (D. sufțru- 

ticosum Urec. enum. p. 19-non Vill.); Perizi, Crivina; Sinaia (D. her- 

baceum Vill. Grec. enum. p. 20); Câmpina; Slănic; Văleni; Bisea 
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Beceni; Odobeşti; Galaţi; Piatra, Neamţu (Chan. exsic.); subt Făl- 

ticeni pe la costele de la iazul Ciolsacilor; în Dobrogea pe la Măcin.— 

Variază : 

a. patentipilosum Ledeb. 1. c. p. 559. D. herbaceum Vill. dauph. 3 

p. 417 tab. 41 sed iconum mendose et nomen incongruum; Koch 

syn. p. 196; Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 426. D. intermedium Ledeb. ind. 

semin. h. dorpat. 1820 p. 14; Boiss. fl. orient. 2 p. 162. D. sabauum 

Rehb. germ. exe. p. 567 (1332). Câmpuri necultivate. Măcin; 
f. adpressepilosum Ledeb. |. c. exclus. synon. D. di/fusum Janka 

wester. bot. zeit. ann. 1863 p. 314-316; Neilr. diagn. p. 37. — D.her- 

baceum et D. suffruticosum Ledeb. 1. c. p. 559-non Vill. — În locali- 

tăţile precitate, este forma nostră cea mai comună. 

10. LOTUS /. gen. n. S7gexp. 

1. L. uliginosus Schkuhr bot. handb. 2 tab. 211 (1803); Koch 

syn. p. 197; Rchb. icon. germ. 22 tab. 2182; Boiss. fl. orient. 2 

p. 167; Schlechtd. Lang. deutsch. 23 fig. 2416. —L. major Smith 

engl. bot. 1 p. 2091 (1790); Ledeb. fl. ross. Lp. 562-non Scop. 

L. corniculatus . major DC. prodr. 2 p. 214. — Vulg. Ghisdei. Gisdei- 

mare. Trifoişte. — Y, lulie, August. Prin locuri umede josnice, pe lingă 

tuferişe, şianţuri sau gropi pe lingă şosele. Ciocăneşti, Chitila, Mogo- 

şoea ( Tetragonolobus siliguosus trec. enum. p. 20- non hoth.); 

Comana. 

2. L. corniculatus L. spec. p. 1092; DC. prodr. 2 p. 214; 

Koch syn p. 197; Rehb. icon. germ. 22 tab. 2180; Boiss. îl. orient. 2 

p. 165; Schlechtd. Lang. deutsch. 23 fig. 2414. — Vulg. G/usdei. 

Gisdeiu-mănunt. Trifoişte. — 4, Maiu-Septembre. Prin livedi, locuri 

cu ierbă, tuferişe, pe câmpuri, dealuri, la locuri fertile şi locuri aride ; 

specie comună (Grec. enum. p. 20). — Variază: 

a. vulgaris Ledeb. fl. ross. 1 p. 516. Cauiii şi toliolele cu totul 

glabre sau abia cu câţiva peri ciliate. 

lus. Î. Caulii subţirei, forte lungi şi procumbenţi: [. arvensis 

Pers. ap. Lindem. fl. cherson. 1 p. 149-non Schkuhr. LL. corniculatus 

var. procumbens. 
lus. 2. Caulii mai virtoşi, adscendenţi şi mai puţin lungi. L. ar- 

vensis Schkuhr. bot. handb. 2 tab. 211 (1803). L. corniculatus a. ar- 

vensis Ser. in DC. prodr. 2 p. 214. — Este torma cea mai comună. Se- 

verin, Cerneţi ; Stolnici; Câmpulung; Vulcana ; Titu; Ciocăneşti, Chi- 

lila, Bucureşti; Perişi; Câmpina: Predeal; Sinaia; Văleni; Beceni; 
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Sloboziea, Feteşti; Brăila; Odobeşti; Piatra; Agapiea; Vaslui, Rediu ; 

Botoşiani, Agalton; Fălticeni şi în totă Suceava. 

î. alpinus Baumg. ap. Schur enum. transs. p. 160 (1866). Tul- 

pina multicaulă, cauli ca de 10-15 cent. difuşi; ei, foile şi stipulele 

elabre sau aprope glabre, foliolele mai mici; capitulele pauciflore, 

florile aurii. Pe laturile Costilei în Valea-Albă in regiunea alpină pe 

la 1700 m. 

7. ciliatus Ledeb. îl. ross. | p. 561. Koch syn. p. 197; Lindem. 

(1. cherson. 1 p. 150. L. cifiatus Stev. ap. Hoftm. cat. hort. mosc. 1805 

n. 1944. Caulii, foliolele foilor obovate cum şi caliciul cu peri rari, pe 

margine cilate. 

d. villosus DC. prodr. 2 p.214 var. ş. — Loillosus 'Thuill. fl. paris. 

p. 587 (1799). L. corniculatus *. hirsutus Koch syn. p. 197. L. valdepi- 

losus Schur enum. transs. p. 160 (1866). — Prin mărăcinişiuri, pe 
lingă tuterişiuri pe coste aprice. loneşti, Vullureanca; Băneasa, Co- 

mana către Valea-Gurbanului. 

3.L.tenuifolius hchb. germ. excurs.p.506 (1832) et ic. germ. 22 

tab. 2181 fig. 3; Koch syn. p. 197; Boiss. fl. orient. 2 p. 166. L. cor- 

niculatus *. tennifolius E. spec. p. 1092; Poll. palatin. 2 p. 349; DC. 

prodr. 2p.214. L.tenuis Kit. ap. Willd. enum. h. berol.p. 797 (1809). — 

4. Maiu- Septembre. Locuri josnice. Hinova; Comana; Beceni. 

11. TETRAGONOLOBUS Scop. l. carn. ed. 2 p. 87. 

3. T. siliqguosus loth. tent. Îl. germ. | p. 323 (1789); DC. 

prodr. 2 p. 215; Koch syn.p. 195; Boiss. fl.orient. 2 p. 175; Sehleehtd. 

Lang. deutsch. 23 fig. 2419. — Ghisdeiu-mare, Ghisdeiu cu patru mu- 
chii. — d, Maiu, Iunie. Livedi. Mânăstirea Neamţu (Chan.) 

4. Galegew. Legumenul unilocular. Staminele diadelfe ; mar- 

sinea superidră a petalelor aripi este necutată; caliciul 5- dentat evi- 

dent neregulat. 

Foile imparipenate multijugate. 

12. GLYCYRRHIZA /. gen. n. S52. 

4. G. echinata |. spec. p. 1046; Jaeq. hort. vindob. tab. 9%; 

DC. prodr. 2p. 248; Ledeb. fl. ross. | p. 566; Boiss. (1. orient. 2 p. 203. — 

Vulg. Lemn-dulce. — Y, lunie. Livedi în locuri josnice umede. Giurgiu, 

de la Sloboziea spre Malu pe lingă Dunăre, copiosă ; Comana în lunca 

Cilniştei pe lingă calea ferată; Galaţi în lunca PBrateşiului şi pe la 

Bărboşi în lunca Siretului. 
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e Amorpha fruticosa L,. spec. p. 1003. — Vulg. Salcim-mic. — 

b lunie. Introdusă şi vulgarizată, prin grădini şi parcuri. Bucureşti ; 

Piatra; laşi, etc. 

13. GALEGA /. gen. 590. 

1. G. officinalis |.. spec. p. 1063; Sturm deutsch. h. 6; DC. 

prodr. 2 p. 248; Koch syn. p. 199; Ledeb. fl. ross. 1 p. 565; hRehb. 

icon. germ. 22 tab. 2196; Boiss. fl. orient. 2 p. 191; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 24 fig. 2421. — Vulg. Ciumarea. Serîntitoare. — Y. lunie - 

August. Livedi, fenaţe, crânguri, prin locuri josnice sau de luncă; 

specie vulgară (Grec. enum. p. 20). — Lunea Jiului la Filiaşi şi Cra- 

lova; Titu, Ghergani; Ciocăneşti, Băneasa, Bucureşti ; Comana; Cri- 

vina; Buz&u; Galaţi, Cudalbi; Podu-Tureului, Tecuci; subt Fălticeni 

pe la iazul Ciolsacilor ; Botoşiani. 

14. COLUTEA /. gen. n. S50. 

|. C. arborescens [. spec. p. 1045; DC. prodr. 2p. 270; Koch 

syn. p. 199; Ledeb. fl. ross. | p. 574; Rehb. icon. germ. 22 tab. 2192; 

Boiss. fl. orient. 2 p. 194; Sehlechtd. Lang. deutsch. 24, fig. 2495. — 

Vulg. Salcim-galben. Beşicoasă. — tb Maiu, lunie. Spont. în Dobrogea 

în regiunea muntosă prin păduri, tuferişiuri: aprope de Greci pe mun- 

tele Eşitu-Sufletului (Br.); în cultură prin grădini şi parcuri: Bucureşti; 

Brăila, Lacul-Sărat în parc; Piatra; laşi ete. 

15. ROBINIA V/onch meth. p. 145. 

|. R. Pseudacacia |. spec. p. 1045; DC. prodr. 2 p. 21; 

Rehb. icon. germ. 22 tab.2193 fig. 1,2 et 5; Sehlechtd. Lang deutsch. 24 

fig. 2499. — Vulg. Salcîm. Salcîm-alb. — Î» Maiu; rare-ori şi în Sep- 
tembre. Arbore introdus în Europa; la noi forte vulgarizat şi se pro- 

pagă de sine chiar. 
3. inermis DC. hort. monspel. p. 156 (1813); prodr. 2p. 261.— 

Are taliea şi portul formei vulgare, însă ramurile şi ramusculele foră 

spini. — Numa în cultură; 

“. umbraculifera DC. Il. ce. — De talie cam scundă sau mediocră, 

are ramurile şi ramicelele dense, formând o coronă globosă, oră spini. 

Forte vulgară în cultura grâdinilor şi a parcurilor sub numele de Sulcim 

rotund, Saleim-altoit. 

e Robinia hispida |. et R. viscosa Vent.-vulg. Salcîm-roşiu. — 

b Maiu, lunie. În cultură, puţin vulgarizate; 
E Caragana arborescens Lam. et C. frutescens Auct. — Î» Maiu, 

lunie, Numa în cultura grădinilor, 
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d. Astragale:. Legumenul mai mult sau mai puţin bilo- 

cular prin prelungirea lamelară în interior a uneia sau a ambelor su- 

Luri; cele lalte caractere generale tot cum la Galegee. 

16. OXYTROPIS DC. astrag. n. 4p. 19. 

Ş 1. Ambele suturi sunt prelungite în câte o lamelă lată ce se 

intâlnesc şi constituesc un septum intern, astfel legumenul este com- 
plec bilocular. | 

1. 0. sericea Simk. enum. transs. p. 186 (1856). 0. uralensis 

£. sericea DC. prodr. vol. 2 p. 276 (1825). 0. uralensis Baumg. enum. 

transs. 2 p.356 (1816)-non DC. 0. uralensis. pumila Ledeb. îl. ross. | 

p. 594. 0. Halleri Auct. transs. pr. p.-an Bunge? — 0. velutiua Schur 

enum. transs. p. 162 (1866). Astragalus uralensis Jacq. icon. rar. 1 

tab. 155; Pall. astrag. tab. 4% ap. DC. 1. c.-non L. spec. 1071. A. ve- 

lutinus Șieb. herb. fl. austr. 229. — , lunie, lulie. Stânci pe culmile 

alpine. Buceci pe Caraimanu (Knecht.) 

Ş 2. Numa sutura superioră a legumenului constitue o lamelă 

mai mult sau mai puţin proeminentă, cea inferioră nu, aşia că legu- 

menul este semibilocular. 
2. 0. campestris D(. astrag. p. 59 n. 10 (1802) ;prodr. 2 

p. 278: Koch syn. p. 201; Ledeb. fl. ross. 1 p. 590; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 24 fig. 2450. Astragalus campestris IL. spec. p. 1072; Sturm 

deutsch. h. 19. — Y, Iulie, August. Pe virfurile munţilor în regiunea 

alpină. Ceahlău (Knecht.) 

3. 0. pilosa D(. astrag. p. 73 n. 27 (1802); prodr. 2 p. 280; 

Sturm deutsch. h. 49; Koch syn. p. 202; Ledeb. fl. ross. Lp. 5%; 

Boiss. fl. orient. 2 p. 501; Schlechtd. Lang. deutsch. 24 fig. 2452. — 

4, Iulie, August. Locuri aprice la şesuri şi pe coste. Segarcea din 

Doljiu pe la vii. 

4. 0. carpatica Uechtr. est. bot. zeit. ann. 1864 p. 216; Neilr. 

diagn. p. 38; J]. A. Knapp pfl. v. galiz. und bukov. p. 403; Sag. et 

Schn. carp. centr. 2 p. 119. 0. montana Baumg. enum. transs. 2 p. 356 

ct auct. transs.-non DC. — Y, Iulie, August. Stânci, locuri petrose 

în regiunea alpină : Buceci la Omu (J. Rom.) la Oberşiea-lalomiţei 

(Knecht.). 

17. PHACA 1. gen. n. 59r. 

1. Ph. frigida |. syst. nat. ed. X p. 1173 (1759); DC. prodr. 2 

p. 273; Sturm deutsch. h. 49; Koch syn. p. 199; Sehlechtd. Lang. 
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deutech. 24 fig. 2425. Ph. alpina L. spec. p. 1064 (ed. 1764). Astra- 

galus frigidus A. Gr. in Rehb. icon. germ. 22 tab, 2902, — |, lulie, 

August. Pe virfurile alpine. Buceci pe Caraimanu. € 

18. ASTRAGALUS /. gen. n. S92. 

Ş 1. Stipulii neaderenţi cu peţiolul sau prea puţin prin baza lor, 
insă între ei parţial aderenţi. 

1. Sutura inferioră a legumenului constitue o lamelă internă ân= 

gustă astfel că cavitatea este semibiloculară: Hemiphragmia. 

1. A. australis Ilich). fil. icon. germ. 22 tab. 2202 (1870); 

Simk. enum. transs. p. 187; Phaca australis Lin. mant. p. 103 (1767); 

DC. astrag. p. 5l n.8; prodr. 2 p.274 exclus. var. £.; Sturm deutsch. 

h. 49; Koch syn. p. 200; Ledeb. fl. ross. 1p. 577; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 24 fig. 2427. — Vulg. Piatră-linte. — Y. Iulie, August. În 
regiunea alpină. Buceci la Omu. 

2. A. alpinus [. spec. p. 1070; Sturm deutsch. h. 19; Rehb. 

icon. germ. 22 tab. n. 2197 fig. 3 et 4. A. montanus Jacq. fl. austr. 2 

p. 131 (1774). Phaca astragalina DC. astrag. n. 9 (1802); prodr. 2? 
p. 274; Koch syn. p. 200; Sehlechtd. Lang. deutsch. 24, fig. 2498. — 

d, Iulie, August. Regiunea alpină pe virfuri. Negoiu; Buceci; Ceahlăul 
(Knecht.) 

3. A. oroboides Ilormnem. fl. dan. Ș tab. 1396 (1768); Rehb. 

icon. germ. 22 tab. 2201 fig. 1 et 2; Neilr. diagn. p. 39; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 24 fig. 2435. A. Leontinus Wahlenb. fl. lap. p. 191 

tab. 12- non Jacq. Phaca oroboides DC. prodr. 2 p. 274; Koch syn. 

p. 442. Ozytropis oroboides Ledeb. fl. ross. 1 p. 602. — În regiunea 
alpină pe culmile înalte. Buceci pe Babele (Knecht.) 

2. Sutura inferioră a legumenului constitue o lamă internă ce 

separă cavitatea aprope complect în două locule : Diaphragmia. 

4. A. Onobrychis [.. spec. p. 1070; DC. prodr. 2 p. 286; Koch 

syn. p. 204; Ledeb. îl. ross. 1 p. 608; Boiss. fl. orient. 2 p. 438; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 24 fig. 2432. — Vulg. Coşaci. — Y, lunie- 

August. Variază precum urmeză : 

a. vulgaris Ledeb. 1. c. — Adscedento-erect sau suberect cu portu 

înalt, rămos; foliolele foilor oblungi şi, comparativ cu ale celor din 

grupa acesta, lătişiore ; spicurile oblungi cilindroide sau ovato- 

oblungi. — Câmpuri la locuri uscate, livedi, locuri cu iârbă. Craiova; 

Câmpulung ; Ciocăneşti, Chitila, Perişi; Câmpina; Slănic, Văleni (Gr. 
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enum. p. 20); Buşteni; Beceni; Virtejcoi, Bonteşti, Focşiani; Slobo- 

ziea (în lalomiţa); Galaţi; laşi; Botoşiani; Măcin; Niculiţel. 
f. brevifoliatus. Difus, procumbent, rumificat; foliolele foilor în 

mare parte mult mai scurte de cum la forma precedentă; spicurile 

ovale sau ovato-oblungi. La locuri aprice, locuri de petrişi, rupturi 

de coste. Urlaţi, Valea-Boului; Feteşti; laşi; Botoşiani; în Dobrogea 
pe la Tulcea, Malcoci. 

“. linearifolius Ledeb. fl. ross. 1 p. 608; Lindem. fl. cherson. 1 

p. 155. A. binearifolius Pers. syn. vol. 2 p. 336 (1807); DC. prodr. 2 

p. 286. Foliolele torte ânguste, oblung-lineare, spicurile ovale, legu- 

menul cu vârful drept. — Buşteni; Brăila; în Dobrogea pe la Măcin, 

Isaccea, Cocoşi, Tulcea, Bădila, Babadagh. 

3. stenophy/lus. A. microphullus Bess. ap. DC. prodr. 2 p. 286. 

(1925)-non Willd. spec. 3 p. 1277 (1800). A. dacicus Heuii. enum. 

ban. p. 57 (1858); Simk. exic.! — Pe la pădurea oraşiului Alexan- 

driea în "Teleorman. 

5. A. Rochelianus Ilcuff. ann. 1535 exsic.;in Flora ann. 1553 

vol. 2 p. 622; enum. ban. p. 56; Neilr. diagn. p. 40; A. de Degen 

exsie,! A. arenarius b. multijugus Rochel. rar. banat. tab. 15 (1828), 

sed ab. A. arenarii L. diversus. A. chlorocarpus Uriseb. spicil. rumel. | 

p. 50 (1343) sec. Neilr. |. e. — Y, lunie. lulie. Locuri argilo-petrose. 

Între Schela-Cladovei, Gura-Văei şi Vâreiorova mult. 

$ 2. Stipulii neaderenţi cu peţiolul foilor şi nici între ei aderenţi. 
1. Florile vînete sau albastre: Cyan. 
6. A. virgatus Pall. astr. tab. 18 p. 20 n. 25 (1802) exclus. 

synonym. — DC. prodr. 2 p. 285; Ledeb. fl. ross. 1 p. 624; Neilr. 

diagn. p. 40. — A. brachylobus DC. prodr. 2 p. 285 ap. Ledeb. fl. 

ross. |. e. p. 625 non differt. a genuina specie. — Y, lunie, lulie. 

Locuri aprice. inculte, năsipuri. Dobrogea pe lângă marea Neagră 

pe la 'Tuzla, Constanţa, Mamaea. 

7. A. vesicarius L. spec. p. 1701; Vill. pl. dauph. 3 p. 463 

tab. 2 fig. 1 et 2; Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 445; Boiss. fl. orient. 2p.495. 

A. albidus W. et Kit. rar. hung. | p. 39 tab. 40 (1799). A. glaucus 

M. Bieb. fl. t. c. 2 p. 186 (1808). — d. Iunie, Iulie. Locuri ţărânose 

pe costele delurilor petrose in Dobrogea : între Bairamdede şi Başbunar. 

8. A. austriacus |. spec. 1070; Jacq. (Îl. austr. 2 tab. 195 

(1774); DC. prodr. 2 p. 284; Koch. syn. p. 204; Ledeb. fl. ross. 1 
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p. 616; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 24 fig. 2455. — 4, lulie, August. 

Locuri necultivate şi de cultură, pe petrişiu menunt. Feteşti pe lingă gară. 

2. Florile galbene sau de un galben palid: Ochroleuci. 

* Florile în raceme oblungi spiciforme, laxe, laxiuscule, lung 

pedunculate. 
9. A. asper Jacq. icon. rar. | tab. 23 (1781); DC. prodr. 2 

p. 294; Koch. syn. p. 206; Ledeb. fl. ross. 1 p. 619; Boiss. fl. orient. 2 

p. 424; Sechlechtd. Lang. deutsch 24 fig. 2444. Astr. chloranthus Pall. 

astrag. tab. 25 (1802). — I, Iunie, Iulie. Locuri aprice expuse, sol 

humifer. Galaţi, Bărboşi ; Măcin; Constanţa, 'Tusla, 

10. A. Cicer [.. spec. p. 1067; DC. prodr. 2 p. 293; Koch syn. 

p. 205 ; Ledeb. fl. ross. 1 p.620; Rehb.icon. germ. 22 tab. 2210 fig. | 

et 2; Boiss. fl. orient. 2 p. 248; Sehlechtd. Lang. deutsch. vol. 24 

fig. 2440. — d, lunie, Iulie. Livedi, rărişiuri, margini de păduri. Se- 

verin, Cerneţi; Vinjiu, Bucura; Broşteni, Străhaea; Craiova; Ciocă- 

neşti, Chitila, Bucureşti (Grec. enum. p. 20); Comana; Sinaia, Buş- 

teni ; Tecuci; Dobrogea pe la Mangaliea, Bairamdede. 

11. A. giyciphyllos [. spec. p. 1073; DC. prodr. 2 p. 29: 

Koch syn. p. 206; Rehb.ic. germ. vol. 22tab. 2204; Boiss. fl. orient.2 
p. 267; Sehlechtd. Lang. deutsch. 24 fig. 2441. — d, lunie, lulie. 

Livedi, locuri cu ierbă, câmpuri, tuferişe, margini de păduri. Vercio- 

rova, Severin; Craiova; Curtea-de-Argeşi; Câmpulung; Vulcana; Găm- 
pina; Sinaia, Buşteni; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti (Grec. enum. 
p. 20); Comana; Birlad; Mânăstirea Neamţu (Chan. exsic.); Dobrogea; 

pe la Constanţa către bostănărie. 

12. A. dasyanthus Pal. iter. 3 p. 749 (1776); DC. astrag. 

p. 110 n. 108; Ledeb. fl. ross. 1 p.623; Rehb. ic. germ.22 tab.2205; 

Neilr. diagn. p. 41. A. eriocephalus W. et K. rar. hung. 1 tab.46 (1800). 

A. pannonicus Schuli. cester. flora 2 p. 335 (1314). — d. lunie, lulie. 

Terâm fertil, la locuri de cultură, maluri, rupturi de coste. Galaţi: 

Birlad ; Măcin. 

:* Florile glomerate în capitule globose axilare subsesile. 

13. A. ponticus Pall. astrag. p. 16 n. 16 tab. 11 (1802); DC. 

prodr. 2 p. 295; Ledeb. flor. ross. 1 p. 635; Boiss. fl. orient. 2 p. 408: 

Lindem. fl. cherson. | p. 159. — d. Iunie, lulie. Câmpuri la locuri 

fertile, mărăcinişiuri. Galaţi pe la Fileşti (Calica) şi Bărboşi; Roman 

in Dobrogea cu mult mai frecuent, pe la Măcin către Greci, Copadin, 

Bairamdede, 
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$ 3. Stipulii reuniți cu petiolul cel puţin pînă la jumetate, 

Legumenul oblung cilindric nevascular: Macrocarpi. 

14. A. monspessulanus |, spec. p. 1072; DC. prodr. 2 p. 304; 

Koch syn. p. 207; Ledeb. fl. ross. 1 p. 647; Rehb. icon. germ. 22 

tab. 2009 fig. 1, 2, 3; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 24 fig. 2447. — 

A. precoz Baumg. en. transs. 2 p. 362 (1816). A. Wulfenii Griseb. el 

Seh. it. hung. n. 12 - non Winkl. — , Aprilie, Maiu. Locuri cu ierbă 

sau cu rărişi de tufe. Craiova la Leamna; Cloşiani pe Motru-Mare ; in 

Dobrogea pe la Cavgagiea (Br.), Babadagh, Greci, Măcin. 

Trib. Il HEDYSAREFE DC. Cotiiedonii plani, epigeoi: în timpul 

germinaţiei devin foi cu stomate şi ies afară din piment. Legumenul 

este gusă lomentosă cu sugrumături sau articulaţii transverse ce separ 
fiecare s&mînţă. 

6. Coronillea. Florile în capitul terminal umbeliform; legu- 

menul cilindraceu sau comprimat cu sugrumături succesive. 

19. CORONILLA /. gen. n. 153 

i) 1. Unghiculele petalelor de 2-3 ori mai lungi de cât caliciul. 

1. C. emeroides boiss. et Spr.diagn. ser. 1 vol. 2 p. 100 (1544); 

Boiss. fl. orient. 2 p. 179; Velen fl. bulg. p. 146. C. emerus Heutt. et 

auct. hung. pro p. Ledeb. fl. ross. 1 p. 694 sec. Boiss- non L. — 

4, Maiu, lunie. Păduri, tuferişiuri, la locuri deschise pe munţii de la 

Ruşiava (A. Degen exsic.!) cu probabilitate că şi pe la Verciorova. 

2. Unghiculele petalelor aprope cât caliciul. 

2. C. varia [. spec. p. 1045; Sturm deutsch. fl. h. 49; Koch 

syn.p.209 ; Ledeb. fl. ross. 1p.696; Boiss.fl. orient. 2p. 181; Sehleehtd. 

Lang. deutsch. vol. 24 fig. 2464. — Vulg. Coronişte. Cunumiţă. Sămă- 

chişte. — Y. Tunie, lulie. Livedi, locuri cu icrbă, crânguleţe, rărişiuri, 
pomării ; specie vulgară, în ţeră prin tote părţile (Grec. enum. p. 21). 

3. C. elegans Panc. fl. serb. ann. 1574 et exsie! Velen ||. 

bulg. p. 146. — Y, lunie. Păduri pe munţii petroşi la («ura-Văei spre 

Verciorova la capul Porţilor-de-fer. 

20. ARTHROLOBIUM /Desv. journ. bot. 3 p. 121. 

1. A. scorpioides DC. prodr. 2 p. 511 (1525). Coronilla scor- 

pioides. Koch syn. p. 209; Ledeb. fl. ross. l p. 695; Boiss |. 

orient. 2 p. 183; Sehlechtd. Lang. deutsch. 24 fig. 2462. Ornithopus 
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scorpioides L. spec. p. 1049. — O) sau 3. lunie, lulie. Locuri de cul- 

lură abandonate ; în Dobrogea pe la Măcin calea spre muntele Suluc 

pe câmp; a rare locuri, puţină. 

21. HIPPOCREPIS /. gen. n. S55. 

1. H. comosa [. spec. p. 1050; DC. prodr.2 p. 312; Koch syn. 
p. 210; Boiss. fl. orient. 2 p. 184; Schlechtd. Lang. deutsch. 24 lig. 

2465.— E. Maiu-lulie. Livedi, tuferişe pe dealuri muntose, sol petros. 

Comarnic; Mânăstirea Neamţu (Chan. exsic. Grec. enum. p. 91), 

7. Euhedysarex. Florile în raceme spiciforme terminale sau 

axilare; legumenul este un loment comprimat simplu, discoid, sau uni- 

multiarticulat. 

22. ONOBRYCHIS 7ourn. instit. î. 217. 

Speciile nostre aparţin din secţiea Fubrychis DC. : lomentul 

discoideu, are faţele sale laterale reticulat-cutate şi aculeate, marginea 

sa internă cristată aculeat-dentată. 

1. 0. sativa Lam. fl. fr. 2 p. 652 (1778); DC. prodr. 2 p. 34%; 

Koch syn. p. 211; Boiss. fl. orient. 2 p. 532; Sehlechtd. Lang. deutsch. 

94 fig. 9470. O.viciaefolia Scop. fl. carn. p. 76 ed. 1772;(Gremli îl. analyt. 

suisse p. 168 n. 573. O. sativa a. genuina. Auct. omn. Hedysarum Ono- 

brychis. L. spec. p. 1059; Sturm deutsch. h. 19 — Vulg. Sparsetă. — 

3, Maiu- Iulie. Livedi, ierbă la locuri petrose, rupturi decoste. Predeal, 

Buşteni; Sinaia, Comarnic; Crivina, Perişi ; Chitila (Bucureşti ; Neamţu 

pe la Branişte (Chan. exsic. Grec. enum. p. 91). 

3. edentula. Marginea şi cutele discului legumenului cu totul 

lipsite de ghimpişiori dentiformi. — Crivina prin livedi. 

2. 0. montana DC. fl. fr. 4 p. 611 (1805); ejus. prodr. 2 

p. 344. O. sativa B. montana Koch syn. p. 211; Boiss. Îl. orient. 2 

p. 533. O. sativa f. Ledeb. fl. ross. Lp. 709. 0. transsiloanica Simk. 

term. fiiz. X p. 180 et enum. transs. p. 191 (1886). — FI, Iunie, Iulie. 

Stânei alpine. In Buceci la Valea-Priporului (Knecht.), la Valea-Albă 

pe Costila şi Caraimanu; Sinaia prin Valea-hea (Knecht.); Ceahlău 

(Knecht.) 

3. 0. arenaria DC. prodr. 2 p.345 (1825); Koehsyn.p. 211 (2); 

Fuss transs. excurs. p. 174. O. sativa var. 3. Ledeb. fl. ross. | p. 709. 

0. supina Gaud. fl. helv. 4 p. 570. Hedysarum arenarium. Kit. ap. 

Willd. enum. pl. hort. berol. suppl. p. 31 (1813). — A, Iunie, Iulie. 
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Livedi, locuri cu ierbă, petrişiuri, rupturi de coste argilo-glareose. 

Tirgujiul; Câmpulung ; Beceni (Grec. enum. p. 21); subt Fălticeni pe 

costele de la iazul Ciolsacilor; Bacău, Luncani; Galaţi; "Tecuci, Iveşti ; 

Măcin; "Tulcea, Malcoci; Constanţa. 

4. 0. gracilis Bess. enum. p. 74% n. 927(1522); DC. prodr. 2 

p. 5%0; Koch syn. p. 211; Ledeb. fl. ross. 1 p. 709; Boiss. fl. orient. 

2 p. 926 et 535; Lindem. fl. cherson. 1 p. 163. — 9, Iunie, Iulie. 

Locuri deschise, poeni, livedi. Podu-Turcului pe la pădurea Bodeasa ; 

Dobrogea intre Mamaea şi Gargalic. 

5. 0. alba Desv. journ. bot. | p. 52 (1514); DC. prodr. 2p. 

345 ; Heuff, enum. banat. p. 55; Neilr. diagn. p. 41; Boiss. fl. orient. 

2 p. dal. Hedysarum album W. et Kit. rar. hung. 2 tab. 111 (1804).— 

d. Maiu-lulie. Locuri pelrose, argilo-glareose. Verciorova, Sehela- 

Cladovei. 

23. HEDYSARUM DC. prod. 2 p. 340. 

1. H. obscurum |. syst. nat. ed Xp. 1171 (1759); Sturm 

deutsch. h. 19; DC. prodr. 2 p. 343; Koch syn.p. 210; Ledeb. fl. ross. 

l p. 706; Schlechtd. Lang. deutsch. 24 fig. 2469. Hedysarum alpina 

Jacg. Îl. austr. tab. 168. — , lulie, August. Păsciuni alpine pe la 

marginea păriurilor. Muntele Oiticu în Muscel; Păpuşea; Buceci la 

P&riul-Babelor (Br.), Valea-Albă sus pe Costila. 

Trib. UI. VICIEA DC. Cotiledonii groşi, farinoşi, hipogeoi. Legu- 

menul;unilocular sau multilocularprin septuri transversale laxe paren- 

chimice succesive; adesea foile au virful peţiolului primar transformat 
în ciri (cârcei). 

24. VICIA /. gen. n. 873. 

Ş 1. Florile axilare solitare sau geminate şi oarecum sesile. 
|. Legumenul sesil; ealiciul regulat. 

1. V. lathyroides [. spec. p. 1037; Sturm deutsch. h. 31; DC. 

prodr. 2 p. 362; Koch syn.p.218; Boiss. fl. orient.2p.575; Sehlechtd. 

Lang. deursch. 24 fig. 9494. — Vulg. Măzăriche şi tote cele următore tot 

astfel. — (0) Aprilie, Maiu. Prin locuri cu ierbă; Calafat; Craiova; 

Bucureşti, Chitila, Mărcuţa; Paserea ; Comana. 

2. V. segetalis Thuill. (|. paris p. 367 (1790); Sturm deutsch. 

h. 32, V. saliva fi. segeatlis Ser. in DC. prpdr. 2 p. 361. V. angustifolia 

a. segetalis Koch syn. p. 217. V. angustifolia Forster in transe. linn. 



PAPILIONACEA 185 

soc. XVI p. 549-non Roth. — (0) Maiu, lunie. Câmpuri, prin locuri 

cu i6rbă, pe la locuri de cultură. Şimian (Grec. in Br. prodr. p. 542); 

Alexandriea; Băneasa, Comana ; Bucureşti; Ciocăneşti, Chitila, 

Adevârata V. angustifolia, descrisă de Reichard în Flora Maeno- 
Francofortunata vol. 2 p. 44 (1778) şi cunoscută de cei mai mulți 
autori subt numele de V. Bobartii Forster, se crede că nu se gă- 
seşte la noi. 

3. V. sativa L. spec. p. 1057 exclus. var. £.; Sturm deutseh. 

h. 31; Koch. syn. p. 217; Ledeb. fl. ross. 1 p. 665; Boiss. fl. orient. 

2 p. 574; Sehlechtd. Lang. deutsch. 24 fig. 2491. — Vulge Măzăriche 

(adevărata măzăriche). Borceag. — (0) Maiu, lunie. Câmpuri, la locuri 

de cultură, crânguri, garduri rustice. Şimian, Hinova; Craiova; Co- 

mana; Bucureşti, Chitila (Grec. enum. p. 20); Perişi; Ploeşti, etc. şi 
in cultură pentru nutreţ. 

4. V. grandiflora Scop. Îl. carn. 2p. 65tab.42 (1772); Hoppe 

in Sturm deutsch. h. 32; DC. prodr. vol. 2 p. 363. V. grandiflora a. 
Seopoliana Koch syn. p. 217; Ledeb. fl. ross. 1 p. 668. — Y. Maiu- 

lulie. Livedi. Gogoşi în Doljiu; Popinzăleşti, Romanați; Rimnie prin 
lunca Oltului. Pe la noi forma acesta este rară. 

f. sordida. V. sordida W. et Kit. rar. hung. 2 tab. 133 (1804); 

DC. prodr. 2 p. 365; Sturm deutsch. h. 31. V. grandiflora fi. Kitai- 

beliana Koch syn. p. 217; Ledeb. fl. ross. 1 p. 668. — Prin livedi, 

poeni, ograde de pomi; frecuentă (Grec. enum. p. 20). Cerneţi, Seve- 

rin; Craiova; Tirgujiul; Rimnic; Piteşti, Valea-Popei; Vultureanca 

Găeşti; Comana ; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti ; Feteşti; Galaţi. 

“. Biebersteiniana Koch syn. p. 217 (1843); Ledeb. |. c. —V. 

sordida M. Bieb. fl. t. e. 3p. 472 (18319) vix W. et Kit. — V. Bieber- 

steiniana Bess. enum. pl. volhyn. p. 29 (1822). — Livedi. Bucureşti, 

Buftea, Perişi; Birlad. 

2. Legumenul stipitat, caliciul neregulat. 

5. V. lutea [. spec. p. 1037; Sturm. deutseh. h. 31; DC. prodr. 2 

p. 363; Koch syn. p. 216; Boiss.fl.orient. 2 p. 570; Schlechtd. Lane. 

deutsch. 24 fig. 2458. — (0) Maiu, lunie. Locuri cu ierbă. Hinova, 

Ş 2. Florile axilare în raceme pedunculate. 

1. Racemele scurte, nu întrec lungimea foei respective. 

a. Legumenul sesil. 

6. V. Faba [. spec. p. 1039; Sturm deutsch. h. 32; Koch syn; 
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p. 214; Ledeb. [. ross. 1 p. 664; Sehlechtendal Lang. deutsch. 24 

fig. 2451. Faba vulgaris Manch. meth. p. 130 (1794); DC. prodr. 2 

p. 354%. — Vulg. Bob. — (O Maiu- lulie. Originar din Asia, vulgarizat 

şi întreţinut prin cultură, pentru uzul alimentar (Grec. enum. p. 20). 

7. V. narbonensis |. spec. p. 1038; DC. prodr. 2 p. 364%; 

Koch syn. p. 215 var. a; Ledeb. fl. ross. 1 p. 665; Boiss. fl. orient. 2 

p. 577; Sehlechtd. Lang. deutsch. 24 fig. 2482. — (0) Maiu, lunie. Lo- 

curi cu ierbă, burieni, pe coste argilose. Constanţa, p'intre vii. 

8. V. serratifolia Jacq. fl. austr. app. tab. 8 (1778); Sturm 

deutsch. h. 32; Boiss. fl. orient. 2 p. 5785. V. narbonensis var. serra- 

tifolia Ser. in DC. prodr. 2 p. 365 (1825); Koch syn. p. 215; Ledeb. 

fl. ross. 1 p. 665. — (0) Maiu, lunie. Mărăcinişiuri, burieni, locuri cu 

ierba. Verciorova, Gura-Văei; Graiova la Balta-Veade; Comana; Ţi- 

feşti în Putna; Roman. 

b. Legumenul stipitat. 

* Stilul gros, la virf cu peri numa pe dunga sa inferioră. 

9. V. sepium |. spec. p. 1038; Sturm deutsch. h. 31; DC. 

prodr. 2 p. 364 exclus. variet.; Schlechtd. Lang. deutsch. 24 fig. 2484. 

V. sepium a. vulgaris Koch syn. p. 215; Ledeb. fl. ross. 1 p.670. V. se- 

piu var. ovata Schur en. transs. p. 167 (1566). — Y, Aprilie-lunie. 

Păduri, tuferişe. Rimnic; Curtea-de-Argeşi; Conţeşti; Ciocăneşti (Grec. 

enum. p. 20); Sinaia, Predeal; Monăstirea Neamţu (Chan. exsic.), 

Hangu; laşi, Birnova. 
f. subrotunda Ser. in DC. prodr. 2 p. 364% (1525). V. sepium var. 

microphilla Schur enum. transs. p. 167 (1366). — Livedi subalpine : 

Predeal; | 

7. oxyphylla Schur enum. iranss. p. 167 (1566) pro specie. Cu pre- 
cedenta: Predeal. 

10. V. truncatula Fisch. hort. gorenk. 1812; M. Bieb. fl. t.c.3 

p. 473; Neilr. diagn. p. 42; Boiss. fl. orient. 1 p. 568. Orobus cauca- 

sieus Spreng. syst. 3 p. 261 (1826). 0. anomalus C. Koch in linnaea 

tom. 24 p. 96 sec. Boiss. |. c. — Y. Maiu, lunie. Pădun pe costele 

munţiior. Verciorova spre Gura-Slătinicului. 

Ii. V. pannonica Crantz stirp. p. 393 (1769); Jacq. fl. austr. 1 

tab. 34; Sturm deutsch. h. 31; DC. prodr. 2 p. 364; Koch syn. p. 216 

Boiss. fl. orient. 2 p. 569; Schlechtd. Lang. deutsch. 24 fig. 2486. — 

4. Maiu-lulie. Câmpuri, livedi, pomării, locuri de cultură; specie 
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comună (Grec. enum. p. 20). — Severin; Craiova; Pileşti; Stilpeni, 

Conţeşti; Ionesti, Vultureanca; Comana; Ciocăneşti, Chitila, Bucu- iti, 5 ) iz) 9 

reşti; Câmpina, Foeşiani, Odobeşti. 

12. V. striata M. Bic). Îl. t. c. 2 p. 1602 (1805). VW. purpuras- 

cens DC. cat. hort. monop. p. 155 (1313). V. pannonica 3. purpura- 

scens Ser. in DC. prodr. 2 p. 36%; Koch syn. p. 216; Boiss. fl. orient. 

2 p. 509. — |. Maiu-lulie. Livedi, locuri cu ierbă, locuri de cultură 

pomării. Craiova; Giocăneşti, Chitila, Bucureşti; Comana, Giurgiu ; 

Brăila. 

** Stilul subţire, la virf cu peri împrejur. 

13. V. pisiformis [. spec. p. 1034; Sturm deutsch. h. 31; DC. 

prodr. 2p. 355; Koch syn. p. 212; Boiss. fl. orient. 2 p. 579; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 24 fig. 2474. — d, lunie, lulie. Tuferişiuri, mărăcini- 

şiuri, pajişti de păduri. Comana; Dealu-Mare la Bucov, Scăeni; Bir- 

lad la pădurea Crângu; Dobrogea pe la Nicoliţel, Cocoşi. 

14. V. cassubica [. spec. p. 1035; Sturm deutsch. h. 31; DC. 

prodr. 2 p. 356 excl. var. £; Koch syn.p. 212; Boiss. fl. orient. 2 

p. 579; Schlechtd. Lang. deutsch. 24 fig. 2475. V. Gerardii Jacq. îl. 

austr. tab. 229 (1775)-non DC. prodr. 2 p. 357. — d. lunie- August. 

Pe lingă păduri, tuferişiuri, mărăcinişiuri. Craiova; Curtea-de-Argeşi 
la valea Hotei (Grec. in Br. prodr. p. 543); Piteşti, Valea-Mare, Valea- 

Popei; Dealu-Mare; Comana; Ciocăneşti. 

9. Racemele lungi şi întrec lungimea foei respective. 

* Stipulii ineiso-dentaţi, dinţii cuspidaţi. 
15. V.silvatica IL. spec. p. 1035; Sturm deutsch. h. 31; DC. 

prodr. 2 p. 355; Koch syn. p. 212; Ledeb. Îl. ross. lp. 676; Sehlechtd. 

Lang. deutsch, 24 fig. 2475. — Y, lunie, Iulie. Păduri în regiunea 

montană, Predeal, Buşteni; în Suceava pe Borza, la Broşteni pe 

Neagra. 

16. V. dumetorum [. spec. p. 1035; Sturm deutsch. h. 31; 

DC. prodr. 2 p. 355; Koch syn.p. 213; Boiss. fl. orient. 2 p. 580; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 24 fig. 2476. — d, lunie, lulie. Păduri, în 

regiunea dealurilor subt montane. Tismana; Govora (Knecht. leg.); 

Curtea-de-Argeşi, valea Hotei; Dealu-Mare la Bucov, Scăeni; Sinaia 

(Knecht.); Odobeşti, Vrancea. 

** Stipulii au marginea întregă. 

17. V. villosa holh. tent. Îl. germ. 2 p. 152 (17859); Sturm 
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deutsch. h. 31; DC. prodr. 2 p. 359; Koch syn. p. 214; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 24 fig. 2479. V. polyphilla Wald. et Kit. rar. hung. 

d tab. 254 (1819); M. Bieb. fl. t. c€.2p. 159-non Desf. — Vulg. Mă- 

zăriche.  Cosiţe. — 3 Maiu-lulie. Crânguri, mărăcinişiuri, garduri 
rustice. Cerneţi; Craiova; Călimăneşti, Coziea; Alexandriea; loneşti, 
Vultureanca; Comana ; Bucureşti. (” pol/phylla (arec. enum. p. 20-non 

alior.) ; Ciocăneşti, Perişi; Ploeşti; Galaţi; Brăila ; Dobrogea: Bairam- 

dede, Copadin, Constanța. 

18. V. varia [lost fl. uustr. 2 p. 332 (1831); Boiss. fl. orient.? 

p. 590 Gremli fl. analyt. suisse p. 110.7. villosaf. glabrescens Koch syn. 

ed. 1837 p. 194; Ledeb. fl. ross. 1 p. 676. V. pseudo-villosa Schur 

enum. transs. p. 166 (1866). V. dasycarpa Schur ap. Kanitz pl. roman. 

p. 35-non Ten. V. pseudo-Cracea auct. ex p.-non Bert. Cracca varia 

Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 469. — GQ Maiu-lulie. 'Tuferişiuri, mărăcei- 
nişiuri, locuri de cultură; comună. Hinova, Severin, Vârciorova; 

Călimăneşti; loneşti, Morteni, Vultureanca; Ciocăneşti, Chitila, Bucu- 

reşti; Comana; Perişi, Ploeşti; Tecuci; Birlad; laşi. - 

19. V. Cracca [. spec. p. 1035; Sturm deutsch. h. 31; DC. 

prodr. 2 p. 357; Koch syn.p.213; Boiss. fl. orient. 2p.585; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 24 fig. 2477. V. pontica Willd. spec. pl. 3 p. 1094 ap. 

Boiss. |. e. Oracca major Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 468. — 4. lunie- 
August. Livedi, pomării, crânguri, garduri, locuri cultivaie. Străhaea; 

Broşteni; Călimăneşti; Corbeni, Curtea-de-Argeşi; Piteşti; Titu; 

Chitila, Bucureşti (Grec. enum. p. 20); Comana; Predeal, Sinaia; 

Câmpina, Brebu; Brăila, Lacu-Sărat; Buzău, Bisca-Husilei; Agapiea, 

Neamţu (Chan. exsic. Grec. enum. p. 20); Hangu şi prin Suceava. 

20. V. tenuifolia Roth. ten:. fl. germ. 1 p. 309 (1788); Sturm 

deutsch. h. 31; DC. prodr. 2 p. 358: Koch syn. p. 214; Boiss. fl. orient. 

2 p. 556; Schlechtd. Lang. deutsch. 24 fig. 2478. Cracea tenuifolia 

Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 469. — , lunie- August. Livedi, pomării, crân- 

guri, garduri, locuri de cultură; specie comună (Grec. enum. p. 20). 

Cerneţi; Craiova; Câmpulung; Tiiu; Băneasa; Comana ; Ciocăneşti, 

Chitila, Bucureşti ; Perişi; Ploeşti; Galaţi; Tirgu Ocnei ; laşi. 

21. V. stenophylia. V. fenuifolia £. stenoplylla Boiss. fl. orient. 

2 p. 586 (1872); Velen. fl. bulg. p. 163. V. tenuifolia var. laziflora 

Griseb. specil. rumel. 1 p. 82 (1843), sed nomen non usitatum. V. 

elegans Guss. prodr. 2 p. 438. — d. Maiu, lunie. La locuri vechi cul- 
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livate, câmpuri, mărăcinişiuri. Dobrogea pe la Mangaliea, 'Tusla; Con- 

stanţa, Bairamdede, Copadin; Isaccea; Nicoliţel, Cocoşi. 

25. ERVUM 1. gen. n. 575, 

$ 1. Stilul la virt cu peri impregiur. 

|. E. tetraspermum |. spec. p. 1039; Sturm deutsch. h. 32; 

DC. prodr. 2 p. 367; Koch syn. p. 218; Sehlechtd. Lang. deutsch. 24 

fig. 2496. Vicia tetrasperma Moench meth. p. 148; Boiss. fl. orient. 2 

p. 596. — (2) lunie, lulie. Câmpuri, livedi, garduri rustice, mărăcinişi, 

locuri cultivate. Valea-Țesnei; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti; Co- 
mana; Lehliu; Feteşti; Brăila; Dobrogea. 

Unele exemplare, precum cele de la Comana, au adesea pe- 

dunculele biflore, extremitatea pedunculară aristată, însă lungimea 

lor nu intrece foea respectivă şi legumenul este cu patru săminţe. 

2. E. hirsutum |. spec. p. 1039; Sturm deutsch. h. 32; DC. 

prodr. 2 p. 366; Koch syn.p. 218; Sehlechtd. Lang. deutsch. 24 

fig. 2495. Vicia hirsuta Koch syn. ed. 1 (1537) p. 191; Boiss. fl. orient. 2 

p. 595. —() lunie, lulie. Câmpuri, livedi, grâne, porumbişti, garduri, 

drumuri, Vereiorova, Severin, Hinova; Craiova; loneşti, Cacova, Vul- 

tureanca; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti; Comana; Paserea; Birlad. 

Ş 2. Slilul la virf cu peri numa pe dunga superidră. 

3. E. Lens Lin. spec. p. 1039; Sturm deutsch. h. 32; Koch 

syn. p. 219; Boiss. fl. orient. 2 p. 588; Sehlechtd. Lang. deutsch. 24 

fig. 2500. — Lens esculenta Mench. meth. p. 131 (1794). Cicer Lens 
Willd. spec. 3 p. 1114 (1800). — Vulg. Linte. — 0) lunie, Iulie. De 
origine asiatică, introdus şi întreţinut prin cultură pentru uzul ali- 
mentar (Grec. enum. p. 20). 

26. CICER 1. gen. n. 1159. 

|. C. arietinum L.. spec. p. 1040; DC. prodr. 2 p. 354; Koch 

syn. p. 212; Boiss. fl. orient. 2 p. 560; Schlechtd. Lang. deutsch 24 

fig. 2472. — Vulg. Năut. Nohot. Cicer. — (2) lunie, lulie. De origine 

egipţiană şi asiatică; din vechime introdus şi întreţinut prin cultură 
pentru uzul alimentar. 

27. PISUM Jvurn. inst. tab. 215. 

|. P. sativum L. spec. p. 1026; DC. prodr. 2p. 368; Koch 

syn. p. 220; Ledeb. fl. ross. 1 p.660; Boiss. fl. orient. 2 p. 622; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 24 fig. 2503. — Vulg. Mazire, — (9) Maiu- lu- 

Grecescu D, Dr. — C, 1324, 15 
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lie. De origine din Siriea, Azia-Mieă; din vechime introdusă şi între- 

ținută prin cultură pentru uzul alimentar (Grec. enum. p. 20). 

2. P. elatius Stev. in M. Bieb. fl. t.c. 2p. 151 (1808); DC. 

pradr. 2 p. 368; Koch syn. p. 220; Ledeb. îl. ross. 1 p. 661; Boiss. fl. 

orient. 2 p. 6923. — Vulg. Mazăre sălbatică. — () sau 3. Maiu, lunie. 

Prin tuferişe pe costele petrose ale munţilor la Verciorova (Grec. in 

Br. prodr. p. 546). 

28. LATHYRUS /. seen. n. 872. 

Ş 1. Foiie nefoliolate, consist numa din pețiol; stipulii folioşi 

( Nissolia,). 
1. L. Aphaca |. spec. p. 1029; DC. prodr. 2 p.372; Koch syn. 

p. 220; Ledeb. fl. ross. 1 p. 680; Boiss. fl. orient. 1 p.602; Sehleehtd. 

Lang. deutsch. 24 fig 2505. — (0) Maiu, lunie. Tuferişe, livedi de 

luncă. Vâreiorova; valea Cocioceului la Perişi. 

2. L. Nissolia |. spec. p. 1029; DC. prodr. 2 p. 372; Koch 

syn. p. 220; Ledeb. fl. ross. 1 p. 680; Boiss. fl. orient. 2p. 60%; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 24 fig. 2506. — (0) Maiu -lulie. Livedi la 

locuri josnice umede, lunci. Craiova; Caracăl; Comana; Ciocăneşti, 

Perişi; Văleni ; Ploeşti, Tirgşior ; laşi. 

A. leiocarpus. — L.. gramineus Kern. est. bot. zeit. ann. 1863 

p. 188; Neilr. diagn. p. 42. — Comana. 

$ 2, Peţiolurile foliolate, uni-bi-multijugate ; stipulii folioşi. (La- 

turus). 
1. Pedunculele 1-2 flore; Anuale. 

* Semințele netede. 
3. L. sphzricus hetz. obs. 3 p. 39 (1791); DC. prodr. 2 

p. 372; Koch syn. p. 221; Ledeb. fl. ross. 1p. 680; Boiss. fl. orient. 2 

p. 613.— (O Maiu, lunie. Păduri pe dealuri. Craiova. 

** Semințele tuberculato-scabre. 
4. L. setifolius [. spec. p. 1031; DC. prodr. 2p. 373; Koch 

syn. p. 222; Boiss. fl. orient. 1 p. 612. —'Tuferişiuri pe costele pe- 

trose ale munţilor. Verciorova (Borb. miss.) 

5. L. hirsuțus [,. spec. p. 1032; DC. prodr. 2 p. 273; Koch 

syn. p. 222; Boiss. fl orient. 2 p. 609; Schlechtd. Lang. deutsch. 24 

fig. 2509. — O) Lunie, Iulie. Tuferişe, locuri deschise, câmpuri. Cor- 
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beni; Băneasa, Comana; Ciocăneşti, Buftea, Perişi ; Crivina (L. ensifo- 

lius Grec. enum. p. 21 -non Badar6). 

e [. odoratus L.. spec. p. 1032. — Vulg. Indrişain. Sângele- Voi- 
nicului. — C) Totă vara. De origine asiatică, introdus şi întru-câtva 

vulgarizat în horticultură, în Moldova mai cu seamă. 

2. Pedunculele multiflore. Perenice. 

* Caulii angulaţi, însă nearipaţi. 

6. L.tuberosus [.. spec. p. 1033; DC. prodr. 2 p. 278; Koch 

syn. p. 293; Ledeb. fl. ross. 1 p. 682; Boiss. fl. orient. 2 p.611; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 924 fig. 2510. — Vulg. Bobuşior. Măztrică. 

Fasolică. Păsuiţă. — Y. lunie- August. Crânguri, mărăcinişiuri, livedi, 

pomării, locuri cultivate ; specie comună (Grec. enum.p. 21). Craiova; 

Rimnic; Corbeni; Câmpulung; Netoţi, Alexandriea; Comana; Ciocă- 

neşti, Bucureşti; Buftea, Perişi, Crivina; Văleni. 

7. L. pratensis [. spec. p. 1033; DC.prodr. 2 p. 370; koch 

syn. p. 293; Ledeb. fl. ross. 1 p. 683; Boiss. fl. orient. 2p.615; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 24 fig. 2511. — Y, lunie, lulie. Livedi, câm- 

puri, tuferişe, vii. Cerneţi; Craiova; Câmpulung; Vulcana; Comana ; 

Ciocăneşti, Buftea, Chitila, Bucureşti ; Perişi, Crivina (Grec. enum. 

p. 21); Predeal; Sinaia (Grec. |. €.); Câmpina; Văleni; Sloboziea din 

Ialomiţa ; Mânăstirea Neamţu (Chan.) ; Schitul Rarău; Iaşi. 

6. uliginosus Wierzb. ap. Heuft. enum. banat. p. 61 (1858). Măr- 

cuţa, Fundeni (fide Borb. in litt. 1581); Ciocăneşti; Crivina. 

8. L. Hallersteinii Paumg. enum. transs. 2 p. 333 (1816); 

Heuif. enum. banat. p. 61; Neilr. diagn. p. 42. L. pratensis b. grandi- 

stipulus Rochel rar. banat. tab. 16 (1828). L. sepium Koch syn. ed. 2 

p.225 (1843); Griseb. et Sch. iter hung. sp. n. 18- non Scop. — A. Maiu- 

Iulie. Tuferişe în regiunea montană. Verciorova; Rimnie la pădurea 

Gurănoea; Câmpulung ; Predeal, Sinaia; Câmpeni distr. Bacău (Br.). 

** Caulii angulaţi, angulii aripaţi. 

9. L. latifolius [. spec. p. 1033; DC. prodr. 2 p. 370; Koch 

syn, p. 223; Ledeb. fl. ross. 1 p. 684; Sehlechtd. Lang. deutsch. 24 

fig. 2514. — FI, lulie, August. Prin vii, tuferişiuri, în regiunea dealu- 

rilor. Vârciorova; Severin, pe dealul Buliga prin vii, Cerneţi prin vii ; 

Hinova ; laşi. 

10. L. platyphyllus hetz. prodr. fl. seand. ed. 2 n. 882 (1795); 

Koch syn. add. p. 443. L. heterophyllus f. unijugus Koch syn. p. 294. 
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L. silvestris f. latifolius Peterm fl. lipse. p. 545 (1838); Gren. Godr. 

H. tr. 1 p. 453. — d. lunie- August. Pe lingă păduri, tuferişe, crânguri, 

locuri cultivate, garduri rustice. La noi frecuent. Corbeni ; Netoţi, 

Alexandriea; Băneasa, Comana ; Titu, Ghergani, Ciocăneşti (L. latifo- 

lius Grec. enum. p. 2l-non L. nec DC.); Bucureşti; Perişi, Crivina; 

Buda, Slănic; Broşteni pe Neagra în Suceava. 

1. L. silvestris |. spec. p. 1033; DC. prodr. 2 p. 369; Koch 

syn. p. 225; Boiss. fl. orient. | p.611; Schlechtd. Lang. deutsch. 24 

fig. 2513. — Y. Iulie, August. Pe lingă păduri. Olăneşti. 

29. OROBUS 1. en. n. S7.. 

Ş 1. Florile gălbenii, galbene sau aurii. 

1. Foliolele toilor forte ânguste, lineare oblungi. 

1. O. versicolor (mel. syst. veget. 2 p. 11083 (1791). O. varius 

Sims. bot. mag. tab. 675. 0. albus f. versicolor Koch syn. p. 295; 

Ledeb. fi. ross. 1 p. 692 var. +; Boiss. fl. orient. 2 p. 618; Lindem. fl. 

cherson. 1 p. 176. — Diferă de 0. pannonicus Jacq. enum. hort. vin- 

dob. p. 128 (1762) — 0. albus L.. fil. suppl. p. 327 (1731) numa prin florile 

sale avind stindardul (vexila) gălbeniu cu spatele roz-palid sau cam 

purpuriu, aripile şi carinele galbene. — d. Maiu, lunie. Tuferişiuri, 

margini de păduri, livedi. Piteşti, Valea-Mare; Ciocăneşti, Chitila ; 

Comana, Băneasa; Lehleiu; Brăila; Tirgu-Ocnei; Birlad; Iaşi; Boto- 

şiani, Roşiori. 

2. Foliolele foilor late, ovale sau ovato-acuminate. 

2.0. ochroleucus W. cet hit. rar. hung. tab. 1185 (1804); DC. 

prodr. 2 p. 378; Rchb. germ. exc. p. 538; Neilr. diagn. p., 43. Vicia 

pilisiensis Asch. et Janka legum. europ. in termeszet. fiizet. IX. 1585 

pars 2 p. 140. — d, Maiu, lunie. Pădure, prin lunea Craiovei. 

3. O. lzevigatus W. et Kit. rar. hung. tab. 243 (1519); DC. 

prodr. 2 p. 378; Rehb. germ. exc. p. 536. 0. luteus ş. levigatus Ledeb. 

fl. ross. 1 p.690. O. glaberrimus Schur enum. transs.p. 174 (1866). — 

I, lunie, lulie. Păduri în regiunea montană din Moldova. Broşteni 

distr. Suceava (Br.) pe Dealu-Ursului! 

4. 0. transsilvanicus Spreng. syst. veget. 3 p. 260 (1826); 

Schur enum. transs. p. 174. O. lwvigatus Baumg. enum. transs. 2 

p. 329 (1516)-non W. et Kit. — 4. lulie. Păduri, tuferişe. laşi pe la 

Socola. 

5. 0. aureus Slev.in ind. 3 hort. petropol. 1537 p.42; Ledeb. 
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fl. ross. 1 p. 659; Boiss. fl. orient. 2 p. 621. — d, Maiu, Iunie. Păduri 

in regiunea dealurilor. Craiova; Comana; în Dobrogea pe Fratele-Ţu- 

uiatului (Br.). 

Ş 2. Florile purpurii, azurii sau violete. 

6. 0. variegatus en. prodr. suppl. lp.62(18515); DC.prodr.2 

p. 377; Koch syn. p. 224. Boiss. fl. orient. 2 p. 620; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 24 fig. 2517. Orobus vernus b) latifolius hochel rar. banat. 

fig. 36 (1828); Neilr. diagn. p. 43. — Vulg. Mălurici. — 4, Maiu, lunie, 

Păduri, dumbrave, rediuri. Cerneţi; Craiova; Popinzăleşti; Conţeşti 

pe la valea Rincăciovului; pădurea Mogoşoei; Comana; Pasărea; 

Buzău la Dumbrava; Tecuci la pădurea Bodeasa. 

7. 0. vernus [..spec.p. 1028; Sturm deutsch. h.7; DC. prodr.2 

p. 377; Koch syn. p. 924; Boiss. fl. orient..2 p. 619; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 24 fig. 2516. 0. vernus f. vulgaris Neilr. diagn. p. 43. — Vulg. 

Orăstică. Pipigioi. Pupegioare. Pupezele. — 4, Aprilie, Maiu. Păduri 

în regiunea dealurilor; specie vulgară (Grec. enum. p. 21). Cerneţi; 

Craiova; Caracăl; Rimnic; Piteşti, Trivale; Câmpulung; Câmpina; 

Sinaia ; Piatra, Agapiea, Neamţu; Birlad; laşi; Botoşiani. 

8. 0. niger |. spec. p. 1098; DC. prodr. 2 p. 378; Koch syn. 

p.226 ; Boiss. fl. orient. 2 p. 620; Schlechtd. Lang. deutsch. 24 

fig. 2521. — Vulg. Orăstică. Mălurici. Măzerica- Cucului. Linte-ntgră. — 

d. Maiu, lunie. Păduri umbrose, dumbrave, codri. Cerneţi ; Conţeşti ; 

Sinaia ; Câmpina; pădurea Mogoşoei; Comana; Tutova; in Dobrogea 

pe la Măcin, Cocoşi. 

Trib. IV. PHASEOLEAE R. Br, Cotiledonii groşi, farinoşi, epigeoi, 

de şi in timpul germinaţiei nu se transform în foi stomatilere, totuşi 

resar afară şi nu remân în păment. Legumenul unilocular sau multi- 

locular prin sepluri parenchimice transversale interseminale. Foile 

compuse, foră ciri. 

30. PHASEOLUS /. gen. n. S68. 

1. Ph. vulgaris |. spec. p. 1016; Savi mem. 3 p. 14; DC. 

prodr. 2 p. 392; Koch syn. p. 296; Sehlechtd. Lang. deutseh. 24 

fig. 2523. — Vulg. Fasole. Făsui. — (-) Maiu- August. De origine in- 

diană, din antichitate întreţinut şi propagat prin cultură pentru uzul 

alimentar. — Varietăţi numerose prin cultură. 

e Soja hispida Maench meth. p. 153; DC. prodr. 2 p. 396. — Vulg. 
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Soie, Fasole-japoneză. — (2) Introdusă în cultură abia în câteva locuri ; 
are oarecare favore pentru a fi vulgarizată. 

9 Cercis Siliguastrum L.. spec. p. 53%. — Vulg. Cercis. Arbust; 

în câteva părți prin parcuri şi grădini; ornamental. 

XXXVI. CESALPINACEA R. Br. gen. rem. p. 9. 

1. GLEDITSCHIA /. gen. n. 1150. 

1. G. triacanthos |. spec. p. 1509; DC. prodr.2 p.479; Lin- 

dem. fl. chers. 1 p. 177. — Vulg. Plătică. Salcâm. Gledicie. — tb Maiu. 

Originar din Carolina, introdus şi naturalizat; pentru parcuri, grădini 

și alee, 

XXĂVII. DRUPACEA DC. fl. fr. 4 p. 479. 

1. AMYGDALUS 7ourn. instit. tab. 402, 

i. A. nana L. spec. p. 677; DC. prodr. 2 p.530; Ledeb. îl. ross. 2 

p. 1; Koch syn. p. 227; Boiss. fl. orient. 2 p. 643; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 25 fig. 2251. — Vulg. Migdal-păsiresc. Migdal-pitic. — th A- 

prilie. În regiunea câmpenă danubială, pe lingă păduri, mărăcinişiuri. 

Segarcea in Doljiu calea despre Valea-Bisericei; între Călăraşi şi Ol- 

tenița pe la Monăstire şi Mora-Săracă (Grec. enum. p. 21); Lehliu 

pe la gară; în Dobrogea pe la Cilic, Trestenic (4. Pallasiana Br. veg. 

dobro. p. 7 et excic.!) 

e A. communis L.. spec. p..677. — Vulg. Migdal. — to Martie, A- 

prilie, În cultură, prin unele grădini; la noi rar. 

2. PERSICA Town. instit. tab. 400. 

1. P. vulgaris Mill. dict. ed. germ. 3p. 465 (1768); DC. prodr. 2 

p. 531; Koch syn. p. 227; Ledeb. fl. ross. 2 p. 3; Boiss. fl. orient. 2 

p. 640. Amygdalus Persica L. spec. p. 670. — Vulg. Persic. — t> Martie, 

Aprilie. Originar din Armeniea, Asia-Mică; cultivat pentru fructele 

sale : persice. Numerose varietăţi : cu fructele perose, carnea galbenă 

sau roşie; cu fructele glabre. P. lavis DC. 

3. ARMENIACA Zorn. instit. tab. 399. 

1. A. vulgaris Lam. encyel. meth. 1 p. 2 (1786); DC. prodr. 2 

p. 532; Boiss. fl. orient. 2 p. 652. Prunus Armeniaca |. spec. p. 679; 

Ledeb. fl. ross. 2 p. 3; Koch syn. p. 228; Sehlechtd. Lang. deutsch. 25; 

fig. 2553. — Vulg. Cais. Zarzăr. — î> Martie, Aprilie. De origine asia- 

tică veche, introdus şi vulgarizat în cultură pentru fructele sale : caise, 
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zarzăre, după cum sunt mai mari, mai gustose şi cu simburii dulci, 

sau mai mici şi cu simburii amari, ambele la exterior pubescente ; 

altele elabre, caise-golaşe, galbene sau persicine. 

4. PRUNUS „/uss. gen. 341. 

4. P. spinosa |. spec. p.651; Sturm deutsch. h.9; DC. prodr. 

p. 532; Koch syn. p. 228; Ledeb. fl. ross. 2 p.4; Boiss. fl. orient.2 

p. 650; Schlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 2554. — Vulg. Coțobrel. Mără- 

cine. Porumbar. Scorombar. Tern ; tructele porumbe-negre, poroambe, sco- 

roambe. — tb Aprilie, Maiu. În regiunea câmpenă şi a dealurilor pînă 

în regiunea montană inferioră ; specie vulgară (Grec. enum. p. 21). 

f. Brachypoda Borb. (1579). — Tuterişiuri. Verciorova la polele 
Alionului lingă frontieră (C. Baenitz exic.) 

“7. dasyphylla Schur enum. transs. p. 178: — Câmpuri pe lingă 

drumuri. Craiova; Bucureşti. 

L9) 

2. P. insititia |. spec. p. 650; DC. prodr. 2 p. 532; Koch syn, 

p. 228; Ledeb. fl. ross. 2 p. 5; Boiss. fl. orient. 2 p. 651; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 25 fig. 2555. — Vulg. Prun-sălbatie. Prun-gogoneţ. — 

b Aprilie. Tuferisiuri pe coste. Câmpina, laturea despre Doftana; 
vre o doă-trei individe, şi numa aici "| am aflat. Fi-vor spontanee sau 
scăpate din cultură şi aci selbătieite ? 

Acestei specie se atribueşte varietățile de prune obţinute prin 

cultură şi care sunt caracterizate prin forma lor rotundă şi cam depri- 
mată, prin colorea verde, gălbenie, rimenă, sau vinătă, prin carnea lor 

aderentă de simbure, sucosă şi sacharată ete., varietăţi denumite prune- 

rotunde, prune-gâldane, goldane, avrame, bardace, renglote sau renelode 

(din franțuzescul Re/ne-C/aude, Prunus (laudiana Pers.) etc. 

3. P. domestica |. spec. p. 650; DC. prodr. 2 p. 533; Koch 

syn. p.228; Ledeb. îl. ross.2 p. 5; Boiss. îl. orient. 2 p. 652; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 25 fig. 2556. — Vulg. Prun. Perj. — î Aprilie. De 

veche origine asiatică, naturalizat şi întreţinut prin cultură (Grec. 
ennm. p. 21, constituind ograde sau livedi de pruni. 

Presenteză numerose varietăţi întru ce concerne fructele, relativ 

la mărimea, colorea, carnea şi gustul lor; astfel, la noi se numesc: 

prune albe, prune rumene sau roşik, prune vinete; altele prune văratece 

sau oi, prune bălegose iar în Moldova prune; altele tardive sau tom- 

natice dise prune brumăriă, în Olteniea prune-vinete şi în Moldova 

perje; apoi, altele sunt mari cu git dise prune-popeşti ete, 
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4. P. cerasifera Ehrh. beitr. 4p. 17 (1792); Koch syn. p. 229. 

P. divaricata Ledeb. fl. ross. 2 p. 5 (1844); Boiss. fl. orient 2 p. 651. 
P. domestica *. Myvobolana DC. prodr. 2 p. 533. P. communis var My- 

robolana L. spec. p. 680 ap. DC. 1. e. — Vulg. Corcoduş. Curcudel; 

fructele sale corcoduşe, curcudele ; variez : vărdi-gălbenii sau galbene, 

purpurii, vinete. — î> Aprilie. În cultură; naturalizat, vulgarizat. 

5. CERASUS Juss. gen. p. 340. 

1. C. avium Monch meth. p. 672 (1794); DC. prodr. 2 p.535; 

Koch syn. p. 229; Ledeb. fl. ross. 2 p. 6; Boiss. fl. orient 2 p. 649; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 2557. Prunus avium L. spec. p. 680. — 

Vulg. Cireşiu-amară. Cireşiu-păsăresc. Cireşiu-sălbatic. Cireşiu-de-pă- 

dure; fructele sale cireşe amare negre mici: C. avium a. silvestris Ser. 
in DC. prodr. |. c.; cireşe amară negre mari: C. avium fi. macrocarpum 

Ser. in DC. prodr. 1. c.; cireşe amare albe mari: C. avium ş. pallida 

Ser. in DC. |. €. — î Aprilie. În stare sălbatică şi de cultură mai ales 

varietatea albă. 

2. C. Duracina LC. fl. fr. 4 p. 453 (1805); prodr. 2 p. 535. 

Prunus Cerasus var. Bigarella et var. Duracina L. spec. p. 679 ap. Ser. 

in DC. 1. e. P. Duracina Rchb. germ. exe. p. 643. P. Cerasus ş. Du- 

racina Koch syn. p. 229. — Vulg. Cireşiu-petros; fructele mari cor- 

diforme avend carnea tare dar fragedă şi dulce: cireze petrose, ce 

variez după culore, unele pestetot alb-gălbenii, sau roşii negriciose sau 

roşii rumene : cireşe drăgănele. — î> Aprilie, Maiu. — În regiunea 

dealurilor, prin văi, păduri pe lângă vii, în cultură şi subspontaneu. 

La noi cele mai renumite drăgănele sunt cele de la Piteşti. 

3. C. Juliana DC. fl. fr. 4 p. 482 (1505); prodr. 2p. 536. P. Ce- 

rasus var. juliana IL. spec. p. 679. P. juliana Behb. germ. exe. p. 643. 

P. avium f. juliana Koch. syn. p. 229. — Vulg. Cireşiu-dulce. Cireşiu- 

de- Ispas; fructele mari cordiforme gălbenii. rumene, roşii, a rar cam 

negre, au carnea mole, suculentă şi dulce : cireşe, cireşe-de-ispas, cireşe- 

dulci. — tb Aprilie. In cultură, arbore forte vulgarizat. 

4. C. vulgaris Mill. dict. n. 1 (1759). CO. acida flora wetter. 2 

p. 185 (1800). C. Caproniana DC. prodr. 2 p. 536 (1825). Prunus Ce- 

rasus a. Caproniana L. spec. p. 769 (1764); Schlechtd. Lang. deutsch. 25 

fig. 2558. Prunus acida et austera Ehrh. beitr. 7 p. 129 (1792).—Vulg. 

Vişiu ; fructele globose uşior deprimate au carnea mole, mai mult sau 
mai puţin acidă, astringento-acidă sau acido-duleişioră, roşie în- 

chisă sau cam deschisă, mai mari sau mai mici: vişine, vişine-romi- 
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neşti, vişine-turceşti. — Î Aprilie, Maiu. In cultură şi spontaneu prin 
răspândire de seminţe ; arbore forte vulgarizat. 

5. C. chamzcerasus Lois. in Duham. arbr. ed. nov. 5 p. 29, 

tab. 5; DC. prodr. 2 p. 537; Boiss. Il. orient. 2 p. 649. O. pumilu Pall. 

iter. 1 p. 153 (1771). Prunus chamecerasus Jacq. collect. 1 p. 133 

(1786); Koch syn. p. 229; Ledeb. fl. ross. 2 p. 6; Sehlechtd. Lang. 

deutsch. 25 fig. 2559. — Vulg. Ciregi-pitie. Cireşi-de-Bărăgan. — 

î» Aprilie, Maiu. Pe lângă tuferişiuri, prin mărăeinişiuri în regiunea 

meridională a ţerei. Craiova ; Ionești, Cacova, Vuftureanca ; Băneasa ; 
Comana; Lehliu; în Dobrogea pe la Tulcea spre Nicoliţel, Cocoşi. 

6. PADUS DC. prodr. 2 p. 339 

1. P. Mahaleb. — Prunus Mahaleb L. spec. p. 675; Koch syn. 

p. 250; Ledeb. fl. ross.2 p. 8; Sehlechtd. Lang. deutsch. vol. 25 fig. 2561. 

Cerasus Mahaleb Mill. dict. No. 4%; DC. prodr. 2 p. 539; Boiss. fl. or. 2 

p. 649. — Vulg. Mălin. — to Maiu, lunie. Păduri în regiunea sub- 

montană şi a dealurilor: pe la Verciorova ; în Muscel la Valea-Mare 

şi la Tirgu-Dealului; în Dobrogea pe la Greci şi la Mânăstirea Cocoşi; 

Ja Bucureşti în cultură (!). 

2. P. racemosa Uilibl. îl. lilhuan.5 p. 251 (1781). P. vulgaris 

Host. fl. austr. 2 p.4 (1531). Prunus Padus Lin. spec. p.677; Koch syn. 

p. 250; Ledeb. îl. ross. 2p. 8; Sehlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 2560. 

Cerasus P:dus DC. prodr. 2 p. 539; Boiss. îl. orient. 2 p. 230. — Vulg. 

Mălin. — to Maiu. Păduri în regiunea submontană şi a dealurilor: 

Cerneţi pe lorgutova; Rimnie; Piteşti; Conţeşti pe Beuca şi pe va- 

lea Rincăciovului ; în Suceava la Fălticeni şi Mălin; Tecuci; laşi. 

9 P. Virginiana. Cerasus virginiana Michx. fl. bor. amerie. | p.285 

(1803); DC. prodr. vol. 2 p. 539. — fb Maiu. Arbor mediocru, de ori- 

gină americană, există în multe grădini şi parcuri prin Bucureşti (!) 

şi prin alte locuri din țeră. 

XXXĂVIII. SANGUISORBACEA Lindl. syn. brit. fl. p. 102 

1. SANGUISORBA /. gen. n. 146 

1. S. officinalis [.. spec.p. 109; DC. prodr. 2p.593; Koch syn. 

p.257 ; Ledeb.fl. ross. 2 p.27; Boiss.fl. orient. 2 p.731; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 25 fig. 2548. — Sângeric. Sorbestrea. — Y, lunie - August. Li- 

vedi, pomării, În Argeşi pe la Merişani (Grec. in Br. prodr. p. 531); 
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Corbeni ; Mânăstirea Neamţu (Chan.); in Suceava prin lunca de la 

Sasca spre Cornu Luncei f. multă. 

2. POTERIUM /. gen. n. 1009. 

1. P. sanguisorba [.. spec. p. 1411; DC. prodr. 2 p. 59% Koch 

syn. p. 258; Ledeb. fl. ross. 2 p. 26; Boiss. fl. orient. 2 p. 733. P. glau- 

cescens Rchb. germ. exc. p. 610 exclus var. &; P. dichtyocarpum Spach 

ann. se. natur. 1846 p. 34. Sanguisorba minor Scop. ap. Schlechtd. 

Lang. deutsch. 25 fig. 2549. Pimpinella Sanguisorba Gerin. fruct. ] 

p. 162 (1788). — Vulg. Bibernil. Cebarea. — Y, lunie, lulie. Livedi, po- 

mării, tuferişiuri, holde. Rucăr, Valea-Muierei; Câmpina; Băneasa, 

Comana ; Chitila, Mogoşoea. 

2. P. polygamum W. et Kit. rar hung. tab. 195 (1504); DC. 

prodr. 2 p. 594; Koch syn. p. 258; Ledeb. fl. ross. 2 p. 27-sed nom. 

nimis trivialis. P. muricatum Spach ann. sc. nat. 1546 p. 36; Boiss. 
fl. orient. 2 p. 733. — Aceleaşi numiri vulgare. — 4, Lunie, lulie. Li- 

vedi, pomării, holde; cu mult mai frecuent la noi ca precedentul. 

Cerneţi pe dealurile lorgutovei şi ale Dumbrăviţei; Băneasa, Comana; 

Chitila, Ciocăneşti, Perişi; Slănic, Văleni; Buzeu; Focşiani; Birlad. 

3. ALCHEMILLA /. gen. n. 108 

1. A. vulgaris 2. L. spec. p. 175; DC. prodr. 2 p. 559; Koch 

syn. p. 256; Ledeb. fl. ross. 2 p. 29. — A. vulgaris genuina Boiss. fl: 

orient. 2 p. 730; Sturm deutsch. h. 2; A. Kern. sched. fase. 3 n. 316 

et Auct. pl. A. vulgaris var. pratensis Schm. fl. bohem. 3 p. 53 (1794). 

A. vulgaris var. macrotoma Borb. exsie.! — Vulg. Crețişioră. Plască. — 

4, lunie - August. Păsciuni şi livedi alpine şi subalpine. Plaiul Cloşa- 

nilor pe cracu Bulzului ; Sinaia (Grec. enum, p. 23); Predeal; plaiul 

Cumpătului şi peplaiul Gagului la Posada; Mânăstirea Neamţului (Chan. 

exsicc.); la Schitul arcu. 

2. A. alpestris Schm. fl. bohem. vol. 3 p. 53(1794). A. glabra 

A. Kern. sched. fase. 3 n. 817; Simk. enum. transs. p. 224; Sag. et 

Schn. carp. centr. 2 p. 142 - non D(. fl. fr. 4 p. 46 (1805). A. glabrata 

Tausch (1821). A. vulgaris z. glabra Wimm. et Grab. fl. siles. 1 p. 135 

(1527). — I, lunie - August. Livedi, locuri cu ierbă, vălcele umede în 

regiunea subalpină. Buceci în valea Urlătorea (Knecht.); Predeal; 

Mânăstirea Neamţului (Chan. exsiec.). 
De statură mai 'naltă ca precedenta; eaulii la bază cam culeaţi, 
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apoi adscendento-erecţi, foliaţi; foile radicale ample de un verde ce 

bate în gălbeniu; totă planta cu totul glabră. 

3. A. acutiloba Slev. verz. taur. p. 152 (1859); Buser in 

bulett. de l'EHerb. Boissier tome IV (1896) No. 11 p. 758 ample des- 

cripta. A. vulgaris . major Boiss. fl. orient. vol. 2 p. 730. — 9, lunie, 

lulie. Prin văi şi vălcele mlăştinose in regiunea montană subalpină, 

pe lingă apşiore. Predeal, copios; Azuga (Knecht.), Buşteni, Sinaia. 

Robustă, înaltă ca de 30—40 cent. foile ample şi nu profund 

lobate, cele radicale lung peţiolate; laciniile caliciului cu mult mai 

acute ca la cele lalte, egalez sau întrec lungimea tubului calicinal. 

Plantă peste-tot acoperită cu abundent indument păros şi chiar 

pedicelele caliciului, perii caulinari şi peţiolari întinşi şi tot indumentul 
este lipsit de reflectul sericeu. 

4. A. montana Willd. enum. h. berol. p. 170 (1809). A. alpina 

3. yorida L. spec. p. 179, sed Alchemilla alpina L. loc. cit. non per- 
tinet. A. hybrida Hotfm. fl. germ. 1 p. 79 (1800) nomen ineptum; DC. 

prodr. 2 p. 589. A. vulgaris f. subsericea Koch syn. ed. 1 p. 231 (1837); 

Ledeb. fl. ross. 2 p. 29; Boiss. fl. orient. 2 p. 730. A. pubescens Koch 

syn. ed. 2 p. 256 et Auct. plur.-non M. Bieb. — 4, lunie- August. 
Păsciuni în regiunea alpină şi subalpină. Muntele Coziea; Buceci. 

5. A. fissa Schummel in Wimm. et Grab. fl. siles. 1 p. 136 

(1827); Sturm deutsch. h. 56; Koch syn. p. 256; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 25 fig. 2544. A. pyrenaica Dutour in Gren. Godr. fl. fr. | 

p. 565 (1548). — Y. Iulie, August. Locuri cu ierbă, stânci, prin văi 

umbrose subalpine. Buceci. 

6. A. arvensis Scop. fl. carn.p.115(1772); DC. prodr. 2 p.590; 

Koch syn. p. 257; Ledeb. fl. ross. 2 p. 30; Boiss. fl. orien.2p. 731; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 2547. — Aphanes arvensis L. spec. 

p. 179. — d, lunie, Iulie. Locuri cu ierbă pe stânci calcare: Valea 

Oltețului la Pescerea-Polovraci. 

XXXIX. ROSACEA Juss. gen. pl. 334. 

Trib. |. SPIREE DC. Gineceul multicarpelar, carpelele între ele 

libere ; fructu policarpie multifolecular, foleculele polisperimnice, ventral 

dehiscente. 

1, SPIRZEA /. gen. n. 030. 

Ş 1. Lignescente; foilesimple, întregi sau dentate, dentato-serate, 

nestipulate, 
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1. S. ulmitolia Scop. fl. carn. | p. 349 tab. 22 (1772); Sturm 

deutsch. h. 62; DC. prodr. 2 p. 542; Koch syn. p. 231; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 25 fig. 2563; Pokorny holzpfl. tab. 70 fig. 1391—93. 

S. chamedryfolia Jacq. hort. vind. 2 p. 66 tab. 140 (1776)-non L.-- 

î Maiu, lunie. Păduri şi văi umbrose în regiunea montană : Buceci 

în valea lulomiţei, la Urlătoarea şi Sinaia ; Buşteni, Predeal; Neamţu ; 

in Suceava pe Borca, pe Neagra şi pe Barnaru. 

£. banatica Simk. enum. transs. p. 213 (1886) et exsic.! Spirea 

banatica Janka adat. mugyar delkel. flor. in termesz kâzI. XII 1874 

p. 166. — Stânci. Valea Oltului pe la Coziea in sus, pe Cirlige. 

2. S. chamzedryfolia Lin. spec. p. 701; DC. prodr. 3 p.5W2; 

Koch syn. p. 231; Pokorny holzpfl. tab. 72 fig. 1353—49; Sehleehtd. 

Lang. deutsch. 25 fig. 2563, B. — S. media Sehmidt cester. baumz. 

tab. 54 (1792). Ș. media var. glabrescens Simk. enum. transs. p. 213 

et exsic.! Ș. oblongifolia W. et Kit. rar. hung. 3 tab. 235 (1812); 

Ledeb. fi. ross. 2 p. 13.— tb Maiu, lunie. Păduri în regiunea montană. 

Sinaia. 

3. S. crenata L. spec. p. 701; Ledeb. fl. ross. 2p. Îl; Boiss. 

fl. orient. 2 p. 6859 exelus. synon.; Pocorny holzpfl. fig. 1328—1332.— 

Vulg. Taulă. Tavalga. — îb Maiu, lunie. Păduri pe dealuri şi în 

părţile muntose mici. Verciorova; Craiova spre Leamna ; Dobrogea pe 

la Greci (Br.); grădini şi parcuri : Bucureşti (S. /y/pericifolia (Grec. 

enum. p. 22-non L.); în Bacău; laşi etc. 

e $. sa/icifolia L..; $. ca/lossa 'Thumb.; S. opu/ifolia L. — Vulg. 

Taulă. — % Maiu, lunie. Grădini şi parcuri. Bucureşti; laşi. 

Ş 2. lerbacee; foile compuse bi-tripinate, nestipulate. 

4. S. Aruncus [. spec. p. 709; DC. prodr. 2 p. 545; Koch. 

syn. p. 231; Ledeb. fl. ross. 2 p. 16; Boiss. fl. orient. 2 p. 690; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 2564. — Vulg. Barba-popei. Barba- 

apului. Coda-priculicilor. Cornu-dracului. Florea-Smeului. Muma-pă- 

durei. Goliciunea-fetei-pădurei. — T lunie. Păduri în regiunea mon- 

lană a Moldovei superidre. Monastirea Neamţu (Chania exsic. Grec. 

enum. p. 292); în Suceava pe la Broşteni (Br.), în cheile Barna- 

rului (!); laşi. 

Ş 5. lerbacee; foile compuse pinate, stipalate. 

5. S. Uimaria [. spec. p. 702; Sturm deutsch. h. 185; DC. 

prodr. 2 p. 545; Koch syn. p. 231; Ledeb. fl. ross. 2 p. 18; Boiss. fi. 
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orient. 2 p. 690; Schlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 2565. — Vuleg. 

Orețuşcă. Caprifoe. — d. lunie, lulie. Păduri, margine de păduri, în 

regiunea montană. Corbeni în Argeşi; Sinaia (Grec. enum. p. 22); 

Buşteni, Predeal; Mânăstirea Neamţu (Chania); în Suceava pe mun- 

tele Sănişioara. — Variază: 

a. denudata Koch syn. p. 231 et Auct. pl. — S. denudata Presl. 

fl. eech. p. 101 (1519): foile verdi concolore şi glabre pe ambe faţe; 

f. discolor Koch |. e. Ș. glauca Schultz fl. starg. suppl. p. 26 

(1819). $. Ulmaria o. tomentosa Camb. ap. DC. prodr. 2 p. 545: foile 

pe fața superioră verdi, glabre, iar pe faţa inferidră cenuşii sau 
albicios-tomentose. 

6. S. Filipendula [. spec. p. 436; Sturm deutsch. h. 18; DC. 

prodr. 2 p. 546; Koch syn. p. 251; Ledeb. fl. ross. 2 p. 16; Boiss. fl. 

orient. 2 p. 691; Sehlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 2566. — Vulg. 

Aglică. Agliei. Pirigea. Pirigra-albă. — d. Maiu, lunie. Câmpuri, li- 

vedi, rărişiuri, crânguri; specie vulgară. (Grec. enum. p. 22). Cerneţi ; 

Craiova; Câmpulung, Sturzeni; Băneasa, Comana; Ciocăneşti, Chi- 

tila, Bucureşti; Filipeşti, Câmpina, Ploeşti; Văleni; Urlaţi; Buzău; 
Tecuci, Birlad; Neamţu (Chan.); laşi. 

e Hernia japonica DU. transact. linn. soc. 12 p. 156; prodr. 2 

p. 541. — Vulg. Teişior. — tb Iunie. Arbust mediocru, introdus în 

horticultură şi oarecum vulgarizat. 

Prib. II. DRYADEE Vent. Gineceul multicarpelar, carpelele între 

ele libere; fructul policarpic: achenii numerose pe un ginofor eapitu- 

litorm, deci exteriore. 

2. DRYAS 1. gen. n. 637 

1. D. octopetaia [. spec. p. 717; Sturm deutsch. h. 20; DC. 

prodr. 2 p. 549; Koch syn. p. 932; Ledeb. fl. ross. 2 p. 20; Boiss. fl. 

orient. 2. p. 696; Schlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 2567. — Vulg. 

Argintică. Cerenţel. — î» lulie, August. Păsciuni, stânci, in regiunea 

montană alpină superidră. Negoiu; Păpuşea; Buceci; Ceahlău; Pe- 

trile-Domnei. 

3. GEUM /. gen. n. 636. 

Ş. 1. Caulii pluriflori; stilul la mediloe uncinato-articulat, arti- 
culul superior la maturitate se scutură. 

1. G. urbanum LL. spec. p. 716; Sturm deutseh. h. 2; DC. 
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prodr. 2 p. 551; Koch syn. p. 232; Ledeb. |. ross. 2 p. 21; Boiss. Îl. 

orient. 2 p. 606; Sehlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 25685. — Vulg. 

Crânceşi. Cerenţel. Cuişidriţă. Rădichidră. — d, lunie- August. Locuri 
umbrâse, dumbrave. Verciorova, dealurile Cerneţului; Tirgujiul ; M6- 

năstirea Bistriţa ; Conţeşti; Câmpulung; 'Tirgovişte; Bucureşti ; Co- 

mana ; Câmpina, Văleni, Sinaia (Grec. enum. p. 22); Buzeu; Tecuci; 

Fălticeni, Slatina, Găineşti în Suceava; Piatra; Monăstirea Neamţu 
(Chan. exsic.); laşi; în Dobrogea pe la Mânăstirea Cocoşi, Niculiţel. 

2. G. Aleppicum Jacq. icon. rar. 1 tab. 93 (1786); Knapp. pl. 

galiz. bukov. p. 388 nota n. 255; Simk. enum. transs. p. 215. G. 

stictum Ait. hort. kew. 2 p. 217 (1789); Ledeb. fl. ross. 2 p. 22; Boiss. 

fl. orient. 2 p. 697; Schlechtd. Lang. deutsch. h. 25 fig. 2569. G. 

intev”medium Bess. ap. DC. prodr. 2 p. 550 (1825)-non Ehrh. — 

], lunie. Iulie. Păduri, tuferişiuri în regiunea montană din Moldova. 

Ceahlău (Br.); Piatra spre Bisericani, Pângăraţi şi Grumăzeşti; în Su- 
ceava forte comun; laşi pe la Birnova. 

3. G. rivale L. spec. p. 717; Sturm deutsch. h. 5; DC. prodr. 2 

p. 551 exclus. variet. Koch syn. p. 232; Ledeb. fl. ross. 2 p. 23; Boiss. fl. 

orient. 2 p. 697; Schlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 2570 tab. 1. — Vulg. 

Crânceşi. Cerenţel. — Y, lunie, lulie. Locuri umede sau turfacee prin 
văile montane în regiunea subalpină. Negoiu şi Jipu în Argeşi; Buceci, 

Predeal, Azuga; Neamţu pe la muntele Secu (Chan. exsic. Grec. enum. 

p. 22); pe arcu spre culmea despre Câmpulungu Bucovinei. 

+ G. inclinatum Schleich. cat. pl. helv. 1815 et 1821. G. py- 

penaicum Sehlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 2572 tab. 2. X G. rivale- 

montanum Sag. et Sehn. carp. centr. p. 131. Posedez un singur 

exemplar pe care'l cred a fi speciea acesta şi care este datorit ami- 

cului W. Knechtel, găsit în Buceci. Desvoltarea sa neperfectă nu'mi a 

permis a observa morfologiea carpelelor; însă, judecat după forma 

foilor şi aspectul florilor, 'mi pare a fi ceva intermediar între Geum 
rivale şi G. montanum, ambele ce exist în Buceci. Deci, dubios. 

$2. Caulii uniflori; stilul nearticulat şi marcescent cum la Pulsatilla. 
4. G. montanum L. spec. p. 717; Sturm deutsch. h. 14; DC. 

prodr. 2p. 553: Koch syn.p.9233 ; Boiss. fl. orient.2 p. 608; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 25 fig. 2572 tab. 1. — Sieversia montană Spreng. syst' 

2 p. 543 (1825).—y. lunie, Iulie. Stânei, păsciuni pe comele munţilor 

în regiunea alpină. Tutila, Godeanu; Galbina; Negoiu; '[uica; Pă- 

puşea ; Buceci (Grec, enum. p. 22). 
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5. G. reptans |. spec. p. 717; Sturm deutsch. h. 14; DC prodr. 

2 p. 553; Koch syn. p. 235; Schlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 2571. 

Sieversia veptans Spreng. syst. 2 p. D438. — Y, Iulie, August. Come 

alpine superiore. Buceci la Omu şi pe Caraimanu (Simk. exsic.) 

4. WALDSTEINIA ||;//q. ap. DC. prodr. 2 p. 353. 

1. W. geoides Willd. in neue schrift.naturf. fr.2 p. 105 (1799); 

DC. prodr. 2 p. 555; Ledeb. fl.ross. 2 p. 26; Baumg. enum. transs. 2 

p. 37; Boiss. fl. orient. 2 p.609; A. Knapp pl. galiz. et buko. p. 388 in 

nota n. 255. — Y, lulie. Păduri în regiunea din Moldova superidră. 

În districtul Neamţu la Hangu (Chania; Grec. in Br. prodr. p. 537). 

2. W. trifolia hoch.ap.kKochin linnia vol. 13 (18538) p. 337 et 

Auct. transs. recent. W. triloba Hornung in Baumg. mantis. p. 45 

(1846). W. sibirica Auct. transs.-non Tratt. rosae. monogr. 3 p. 108 

(1523). Comaropsis sibirica Schur enum. p. 184.- non DC. prodr. 2p.555 

(1525). — d. lunie, lulie. Păduri în regiunea montană din Moldova: 
muntele Corbu la Slănic în Bacău. 

5. FRAGARIA /. gen. n. 633. 

1. F. vesca [.spec. p. 709 exclus. var. £. et +.; Sturm deutsch. 

h. 2; DC. prodr. 2 p. 568; Koch. syn. ed. 3 p. 184; Ledeb. fl. rose. 2 

p. 65; Boiss. [l.orient.2p.699; Gren. «ode. fl. fr. Lp. 525; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 25 fig. 25851. F. silvestris Duchesn. in Lam, eneyel. 

meth. 2 p. 531 (1786). — Vulg. Fragi. Fragi-iepureşti. — 4. Maiu, 

lunie. Livedi, locuri deschise pe lingă păduri, crânguri. Specie vul- 

gară (Gree. enum. p. 23). Severin; Craiova; Tirgujiul; Câmpulung ; 

Valea-Mare; Ciocăneşti, Bucureşti; Câmpina; Sinaia, Predeal; Va- 

slui; laşi 

Variază : cu fructele sferoide: căpşiuni; cu fructele oblungi co= 

noide: fragi-iepureşti, la Bucureşti, fragi. 

2. F. collina [hrh. beitr. 7 p. 26 (1792); DC. prodr. 2 p. 569; 

Koch syn. ed. 3 p. 184; Ledeb. fl. ross. 2 p. 64%; Gren. Godr. fl. fr. 1 

p. 556; Boiss. fl. orient. 2p. 699; Sehlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 25833.— 

Vulg. Fiagi.— d. Maiu, lunie. Livedi, coste, dealuri, crânguri. Craiova; 

Popinzăleşti, Caracăl; Conţeşti ; Paserea ; Comana ; Sloboziea ; Buzău; 

laşi ; Tulcea. 

3. F. elatior Ehrh. beitr. 7 p. 23 (1792); DC. prodr. 2 p. 570; 

Koch syn. ed. 3 p. 184; Ledeb. fl. ross. 2p. 64; Boiss. fl. orient.2 
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p. 699; Schlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 2582. PF. pratensis, F. mos- 

chata Duchesn. hist. nat. frais. ann. 1766. F. magna Thuill. ap. Gren. 

Godr. fl. fr. 1 p. 536. — Vulg. Pragi. Căpşiuni. — d. Maiu, lunie. 
Livedi. Craiova; Caracăl; Valea-Mare; Piteşti; laşi; Botoşiani pe la 

pădurea hedii. 

6. COMARUM /. gen. n. 035. 

1. C. palustris [.. spec p. 718; Koch syn.p. 235; Ledeb. fl. 

ross. 2 p. 62; Boiss. fl. orient. 2 p. 700; Sehleehtd. Lang. deutseh. 25 

fig. 2585; Sag. et Sehn. carp. centr. 2 p. 139. Potentilla palustris 

Scop. fl. carn. 1 p. 359 (1760). P. omarum Nestl. potent. p. 36 (1516).— 

d, lunie. Locuri băltose turtose în văi subalpine. Buşteni în Valea- 

Cerbului jos (Knecht. exic.!) 

7. POTENTILLA 1. gen. n. 034. 

Secţ. 1. Pentamere: corola cu cinci petale. Fupotentille. 
$ 1. Pinate: tote foile sau cel puţin cele inferiore sunt pinate. 

Speciile nostre flaviflore. 

1.P. supinal. spec.p. 711; Sturm deutsch.h. 91; DC.prodr. 2 

p. 580; Koch syn. p. 9235; Ledeb. fl. ross. 2p.35; Lehm. monogr. 

potent. p. 42; ej. rev. potent. p. 193; Schlechtd. Lang. deutsch. 95 

fig. 2587. — Vulg. Serîntitore. Gălbenuşe. — (-) lunie- Septembre. Pe- 

trişi me&nunt la locuri cam umede, garduri, paveuri. Bucureşti; Ga- 
laţi ; Tulcea. | 

2. P. Anserina L. spec. p. 710; Sturm deutsch. h.4; DC. 

prodr. 2 p. 5892; koch syn. p. 236; Ledeb. fl. ross. 2 p. 44; Boiss. fl. 

orient 2 p. 707; Sehlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 2590. — î lulie- 

Septembre. Locuri josnice umede pe lingă riuşiore, pe lingă mori, 

şanţuri, gropi ude; specie comună în regiunea montană şi submon- 

tană mai ales (Grec. enum. p. 22). Rucăr, Nămăeşti, Câmpulung; 

Predeal, Buşteni, Sinaia; Câmpina; Bucureşti, Mogoşoea; Buzău ; 

Bacău; Mânăstirea Neamţu, Secu (Chan); prin Suceava, comună; 

Roman ; laşi; Botoşiani. — Variază. 
a. discolor Wallr. sched. crit. 1 p. 236 (1822). P. Anserina Lin. et 

Auct. pl. — Foile pe faţa supericră verdi, glabre sau glabriuscule, pe 

cea inferioră albo-argintii sau tomentose ; 

f. concolor Wallr. 1. c. Ser. ap. DC. prodr. 2p. 582. P. Anse- 

rina f. sericea Koch. — Foile pe ambe faţe albo-argintiu perose. —Pe 

Ialomiţa la Sloboziea spre pădurea Moşi-Toma; Buzău; Piatra. 
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Ş 2. Digitate: toile radicale şi cele interiore digitate, a câted - 7 

toliole. 

1 Flavitlore. 

* "Tulpina fără stoloni flagelari. 

a. Rect. Caulii drepţi țepeni, ei şi peţiolurile cu mulţi peri 
lungi orizontali ce au baza tuberculată şi în amestec cu alţi peri m&- 

nunţi neturberculaţi; foile părose şi de un verde unitorm, marginea 

foliolelor întinsă. 

3. P. recta [L. spec.p. 7ll; Sturm deuteh. h. 91; Koch syn. 

p. 236 exclus. var. &; Ledeb. fl. ross. 2 p. 45 exclus. variet.; Schlechtd 

Lang. deutsch. 25 fig. 2591. P. recta f. palida lus a, Lehm. revis. 

potent. p. 83 (1856). P. sulphurea Lam. fl fr. 3 p. 114 (1776). P. hirta 

2. recta Ser. in DC. prodr. 2 p. 579. — Vulg. Găinuţe. Gălbenuşe. Serîn- 

tităre. — î» lunie, lulie. Livedi, pajişti pe lingă păduri, crânguri, lo- 

curi deschise; în regiunea câmpenă şi a dealurilor ; specie frecuentă 

(Grec. enum. p 22). Cerneţi pe dealurile lorgutovei şi Dumbrăviţei 

(P. recta var. obscura Grec. in Br. prodr. p.534% ap. Borb. in litt.-non 

Willd.); Cloşani la Buza-Plaiului; Craiova pe Dealu-Viilor; Popinză- 

leşti; (ăhergani, Ciocăneşti, Bucureşti; Comana ; Ploeşti, Dealu-Mare; 

Buzău la pădurea Grângul; Odobeşti; laşi; Constanţa. 

f. sublaciniosa. Florile mari sulfurii; foliolele foilor profund inciso- 

serate, laciniile unidentate nu trec de jumătate distanţa d'intre nervura 
mediană şi liniea periferică. 

4. P. obscura Willd.spec.2 p. 1100 (1799); M. Bieb. fl.t.c.1 
p. 405; Nestl. potent. p. 4%; Sehm. monogr. potent. p. 82 (1826). P. 

recta f. obscura Koch syn. p. 236; Ledeb. fl. ross. 2p. 46. P. recta sg. 

obscura lus. a Lehm. revis. potent. p. 52. — €. lunie, Iulie. Livedi, 

crânguri, poeni pe lingă păduri, locuri deschise; 'mi pare mai frecu- 

entă la noi ca precedenta. Verciorova, Severin; Vulcana, Bezdat ; 

Tirgovişte ; Vultureanca; (romana; Ciocăneşti, Bucureşti, Buftea, Cri- 

vina; Sinaia (P. recta Grec. enum. p. 22 etin Br. prodr. p.534-non L..); 

Dealu-Mare; Slănic, Văleni ; Bisca; Focşiani; Neamţu; Botogşiani. 

6. leucotricha Borb. in litt. 1882; cest bot. zeit. 1886 p. 292. Tote 

caracterele specifice de P. obscura W. însă perii mai albicioşi. — Bres- 

niţa, Severin; Comana; Constanţa. 
5. P. pilosa Willd. spec. 2 p. 1100 (1799); Koch syn. p. 237; 

Sturm deutsch. h. 91; Schlechtd. Lang deutsch. 25 fig. 2593. P. Hirta 

a. vubens Ser. in DC. prodr. 2 p. 578 exclus. synon. Allionii et 

Nestleri. — P. obscura b. pilosa Lehm. revis. potent. p. 83.— d. 

Maiu, lunie. Locuri deschise aprice, in regiunea câmpeană. Popin- 

Grecescu D. Dr. — C. 1324, 46 
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zăleşti, Caracăl; loneşti, Vultureanca; Băneasa, Comana; Ciocăneşti, 
Chitila; Crivina (P. hirta et P. villosa Grec. enum. p. 22. P. villosa € 

lapsu calami pro P. pilosa Willd.); Sloboziea ; Brăila; Galaţi; Foeşiani; 

Birlad; laşi; Măcin; Greci. 

6. P. astrachanica Jacq. icon. rar. | tab. 92 (1786); M. Bieb. 

fl. t.e. 1 p. 406; Lehm. monogr. potent. p. 77. P. hirta 5. astrachanica 

Ser. in DC. prodr. 2 p. 578. P. recta var. ş. astrachanica Lehm. rev. 

potent. p. Ș4 etiam Ledeb. îl. ross. 2 p. 45 post Potentillam rectam 

genuinam. — . Maiu, lunie. Locuri petrose aprice deschise, câm- 
puri aprice. Verciorova, Gura-Văei; Caracăl la pădurea RHomula; 

Brăila pe la Monument; Măcin spre Greci. 

Portul şi contiguraţiea plantei nostre se potriveşte exact cu 

forma tipică de P. astrachanica Jacq.; însă diferă prin indumentul 

foliolelor sale care, de şi părose, sunt lipsite de aşternutul de peri 

scurţi denşi ce dau oarecare reflect sericeu paginei inferidre, aşia cum 

se observă la exemplarele din Rusiea. 

7. P. taurica Willd. in mag. d. gesels. naturf. freunde zu 

berlin. 7 p. 291 (1799); Lehm. monogr. potent. p. 90 tab. 9!; Ledeb. 

fl. ross. 2 p. 46; Lehm. revis. potent. p. Sl quoad forma genuina. 

P. hirta f. taurica Boiss. fl. orient. 2 p, 713. — 4, Maiu, lunie. Locuri 

petrose, stâncose în munţii Dobrogei: la Alibeichioi pe Consulu; M6- 

nastirea (Cocoşi. 

8. P. lzeta lichb. germ. exc. p. 595 (1533); Zimmeter în A. 

Kerner sched. n. 825. P. hirta Koch syn. p. 237; Sturm. deutseh. h.91; 

Lehm. mon. potent. p. 58 tab. 3S!et Auct. plur.-non L. — d, lunie, 

lulie. Locuri petrose. Dobrogea la lenisala subt Castelul-Genovez. 

Exemplarele nostre, prin statura şi tote caracterele morfologice 

externe, nu se deosibese în nimic de specimenele scundace de P. pedata 

Nestl. mon. potent. p. 44 n. 27 ast-fel după cum sunt distribuite de 

V. Engelhartd în 1889 şi recoltate pe la „Scala-Saneta“ lingă Triest. 

Însă, între tote aceste, de o parte, şi între cele din vecinătatea 'Tou- 

lonului, adică adeverata P. hirta L., există oare-care diferenţă apre- 
ciabilă numa întru ce priveşte forma foliolelor foilor. 

b. Argente. Caulii adescedenţi sau suberecţi rigidi, ei şi 
pețiolurile pubescenţi sau peroşi, dar tot-odată şi tomentoşi,. perii. 
netuberculaţi; foile peste-tot sau numa pe desubt cu toment dens 

cenuşiu sau argintio-albicios, marginea foliolelor revolută. Florile 

micşiore. 
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9. P. canescens bess. prim. fl. galiz. 1 p. 330 (1809); DC. 
prodr. 2 p. 578; Zimmeter in A. Kern. sched. n. 1243; Schlechtd Lang. 
deutsch. 25 fig. 2594. P. inclinata Koch syn. p. 237 (1843); Ledeb. fl. 
ross. 2 p. 47; Lehm. rev. potent. p. 100 - non Vill. pl. dauph. p. 567 
(1789). P. intermedia Wablenb. carp. princ. p. 154(1814)-non L. mant. 
(1767) — 3. Maiu - Iulie. În regiunea câmpurilor şi a dealurilor. 
Valea-Țesnei la Poiana-Stinei: Bălceşti; Predeal; Comana; Bucureşti 
Focşiani ; laşi Socola. 

10. P. argentea [. spec. p. 712; Sturm deutseh. h. 17; DC. 
prodr. 2 p. 577 exclus. variet.; Koch. syn. p. 227 et add. p. 433 excel. 
var. f; Ledeb. fl. ross. 2 p. 47; Boiss. fl. orient. 2 p. 712; Lehm. rev. 
potent. p. 96; Schlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 2595. — 3, lunie- 
August. Livedi, câmpuri, ogore, locuri virane urbane, rurale; specie 
comună (Grec. enum. p. 22). Vârciorova, Severin; Hinova ; Craiova; 
Alexandriea ; Comana; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti ; Sinaia; Câm- 
pina; Văleni; Beceni; Bacău; Birlad; laşi; Fălticeni; Broşteni; în 
Dobrogea pe la Măcin, Tulcea etc. 

f. impolita Wahlenb. carp. princ. p. 155 (1814) et Auct. plur. 
P. neglecta Bmg. enum. transs. 2 p. 63 (1816). P. incanescens Opiz. — 
La locuri useate deschise. Verciorova; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti ; 
Dobrogea pe la Cocoşi Isaccea. 

Ii. P. microdons Schur enum. transs, p. 192 (1866); Simk. 
enum. transs. p. 219. P. Silesiaca Uechtr. in Jahrb. schles. gesels. f. 
vaterl. cult. 44 p. 82 (1867). — Y, Iunie - August. Locuri useate, dru- 
muri, căi comunale urbane. Horezu; docăneşti, Chitila, Bucureşti ; Comana; "Tecuci la Cier; Dobrogea pe la lenisala subt Castelul-Ge- novez. 

f. cano-viridis. P. collina var. cano-viridis Schur. cest. bot. zeiţ, ann. 1869 p. 208; Simk enum. transs. p. 219. P. thyrsiflora Fiilsen ap. Zimmeter in A. Kern. sched. spec. n. 446 (1882). Major, robus- 
tior, foliolis foliis radicalibus amplioribus. — Bucureşti ; Comana. 

ec. Chrysantha. Caulii adscendenţi, lungi, debili; foile peste tot au coldrea verde, ele şi caulii cu peri lungi mai mult sau mai puţin denşi şi netuberculaţi, lipsite de indument tomentos; inflores- cenţa laxă, florile aurii, 
12. P. chrysantha rev. ind. sem, hort. vratisl. 1818 pd: Rehb. germ. exe. p. 595; Ledeb. fl. ross. 2 p. 49 excepto var. £.; Griseb. et Seh. iter. hung. p. 295; Lehm. rev. potent. p. 78; Ileuft, 
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enum. ban. p. 65 var. 4; Neilr. diagn. p. 46; Sehur enum. p. 197; 

P. amphibola Sehur. enum transs. p. 195 (1566). — Vulg. Găinuge. 

(ălbenuşe. — d. Maiu - lunie. Stânci calcare Valea Bahnei spre gura 

Cerovăţului ; valea Oltului pe la Călimăneşti, Coziea; Rucăr pe Ghim- 

bavățu; Buceci pe la Sinaia, valea Priporului (W. Knecht.); în Rareu. 

f. thuringiaca. P. thuringiuca Bernh. in Link enum. pl. hort. 

berol. 2 p. 64% (1822); DC. prodr. 2 p. 518; Koch syn. p. 239; Sturm 

deutsch. h. 91 tab. 11; Schur enum. transs. p. 197; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 25 fig. 2595. P. chrysantha f. elongata Heutt. en. banat. p. 65 

(15585). — d. lunie, lulie. Stânci calcare şi la altitudini ceva mai su- 

periore ca precedenta. Mun'ele Coziea ; Pajerea pe Giuvalu; Buceci 

în valea Caraimanului (Knecht.), pe Costila în Valea-Albă sus. 

Diferă forte puţin de P. chrysantha 'Trev. prin caulii sei ce în- 

trec cu mult inăţimea foilor radicale, prin dinţii foliolelor mai mari 

şi mai profundi, prin foliolele foilor superidre oarecum întregi, din- 

tele din virful foliolelor mai expresiv, şi prin panicula laxă. 

13. P.patula W. et Kit. rar. hung. 2 tab. 194 (1504); DC. 

prodr..2 p. 575; Lehm. monogr. potent. p. 103; Ledeb. fl. ross. 2 

p 48; Koch syn. p. 238; Sturm deutsch. h. 90 tab. 10; Lehm. revis. 

potent. p. 75. P. pratensis Schur en. trans. p. 192 (1886) -non Herb. 

P. patula $. tenella 'Tratt. P. Schurii Fuss. ap. exsie. in A.Kern. sehed. 

spec. n. 837 (1853). — d. Maiu, lunie. Coste aprice. Ploeşti, Tirgşior 

pe la Crângul-lui-Bot; Fălciu pe dealurile viilor; Botoşiani. 

14. P. rubens Crantz stirp. austr. fasc. 2 p. 75 (1769); Zimmet. 

in A. Kern. sched. spec. n. 338. P. opaca Jacq. icon. rar. (1786); 

Koch syn. p. 242; Gren. Godr. fl. îr. vol. l p. 527 ex parte; Lehm. 

revis. potent. p. 123 exclus. variet.; Schlechtd. Lang. deutsch. 25 

fig. 2607 -non L. P. verna Baumg. enum. transs. 2 p. 64 et 65-non 

L. — Y, Maiu, lunie. Locuri uscate cu ierbă, tuterişiuri, crânguri ; în 

regiunea dealurilor şi a câmpurilor. Piteşti, Trivale; Conţeşti; Chitila 

(P. opaca Grec. in Br. prodr. p. 533); Paserea; Comana; Câmpina (P. 

minima Grec. ennm. p. 22 - non Hall. fil.); Sinaia, Predeal. 

d. Aures. De ordinar de talie pitică; tulpinele emit cauli ar- 

cuato-adscendenţi adesea şi caudiculi prostraţi radieanţi, părţile cau- 
linare şi foile cu peri lungi netuberculaţi, foile unora pe desubt au 

şi toment adpres cenuşiu sau albicios; florile aurii şi comparativ 

cu taliea plantei măricele. 

15. P. aurea |. cent. 2 in amoen. acad. 4 p. 316 (1759); Sturm 
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deutsch. h. 17; Lehm. monogr. potent. p. 116; Koch syn. p. 240; 

Lehm. revis. potent. p. 128; Sehlechtd. Lang. deutseh. 25 fig. 2605. 

P. Halleri DC. prodr. 2 p.576 quoad variet. a. et f. — X, lulie, August. 

Stânci şi păsciuni pevirfurile alpine. Piatra-Mare; Ceahlău; munţii 

Palanca în Bacău şi Grinţieşiu in Suceava (Br.). 

16. P. maculata Pourr. mem. acad. toulouse 3 p. 316 (1755); 

Lehm. revis. potent. p. 119. P. salisburgensis Hienke in Jacq. collect. 2 

p. 68 (1788); Sturm. deu'sch. h. 17; Ledeb. fl. ross. 2 p. 55. 7, al- 

pestris Hall. fil. in Seringe mus. helv. 1 p. 53 (1815); Koch. syn. p. 240. 

P. crocea Schleich. catal. pl. helv. 2 p. 20 (1507); Lehm. monogr. 

potent. p. 111. P. aurea Ser. in DC. prodr. 2 p. 576 exclus. var. 7. 

-non L. Fragaria villosa Crantz stirp. autr. fase. 2 p. 15 (1763). — 

A, lulie, August. Stânci, păsciuni, locuri cu ierbă; în regiunea alpină 

pe comele munţilor. Buceci pe Virful-cu-Doru (P. minima Grec. enum. 

p. 22-non Hall. fil. specimen. forma parvula), pe Caraiman (Knecht.) 

şi pe Furnica. 

17. P. opaca [. spec. p. 713 ap. Zimmet. in A. Kern. sched. 

spec. n. 834. P. verna Sturm deutsch. h. 17 (1804); Koch syn. p. 241; 

Lehm. revis. potent. p. 117; Sehlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 2605.— 

La locuri cu ierbă pe dealuri. La Piatra pe Pietricica şi Cozla; Monăs- 

tirea Neamţu (P. verna Chan. exsic. Grec. enum p. 22. P. opaca Br. 

prodr. p. 533); laşi pe dealurile de la Galata; Botoşiani. 

18. P. arenaria Porkh. in fl. der wetter. 2 p. 245 (1800) ap. 

Zimmet in A. Kerner sched. fase. 3 p. 18-22 spec. n. 827 et n. 828. 

P. cinerea Koch. syn. p. 242; Sehlechtd. Lang. deutseh. 25 fig. 2606; 

non Chaix ap. Vill. fl. dauph. 3 p. 567. -— Ă. Maiu-lulie. Pe dealuri, 

coste; la locuri uscate; locuri de petrişiu cu icrbă sau denudate. 

Tirgujiul ; Sinaia ; Piatra; Birlad; Vaslui pe la pădurea Lipovăţului ; 

Iaşi, Miroslava. 

: * "Tulpina emite stoloni flagelari reptanţi. (heptantes). 

9. P. reptans [.. spec. p. 714; DC. prodr. 2p. 574; Sturm 

deutsch. h. 91 optime; Koch syn.p. 239; Ledeb. Îl. ross. 2 p.92; 

Lehm. revis. potent. p. 183; Sehlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 2199.— 

4. Maiu- August. La locuri cu ierbă, livedi, poeni, rărişiuri, locuri 

umede; specie vulgară. Olăneşti, Rimnic; Câmpulung ; Piteşti; Titu, 

Ciocăneşti, Chitila ; Bucureşti (Grec. enum. p. 29); Comana ; Câmpina; 

Văleni; Buzău; Sloboziea; Brăila, Birlad; Vaslui ; laşi. 
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2. Albiflore. 

20. P. alba |. spec. p. 713; Sturm deutsch. h. 4; DC. prodr. 

2 p. 584; Koch syn. p. 245; Ledeb. fl. ross. 2 p. 60; Lehm. revis. 

potent. p. 135; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 25 fig. 2612 tab. 1. — 

Y, Maiu, lunie. Crânguri, rărişiuri, poeni, livedi. Piteşti la Trivale; 

Dimbovicioara, Valea-Mauierei; Conţeşti; Ciocăneşti, Buftea (Grec. in 

Br. prodr. p. 523); Comana; Câmpina (Grec. enum. p. 22); Ploeşti la 

Crângu-lui-Bot şi Bereasca; Mânăstirea Neamţu (Chan.); laşi pe la 
pădurea "Tinoasa. 

21. P. Haynaldiana Janka nov. taurcic. brev. p. 3 n. 7 (1579); 

Boiss. fl. orient. 2 p. 704. — Y, Iunie. In regiunea montană, stânci 

alpine, locuri cu icrbă. Munţii Paringului în Gorjiu (]. Barth exsic.) 

Ş 3. Ternate. 'Tote foile sunt trifoliolate. 

1. Flaviflore sau aurii. 

22. P. chrysocraspeda Lehm. sem. h. hamburg. 1549; revis. 

potent. p. 160 n. 168 tab. 154; Griseb. et Sch. iter hung. p. 29%; 

Fuss. transs. excurs. p. 202; Schur enum. transs. p. 194; Boiss. Îl. 

orient. 2 p. 725: P. awea Griseb. spicil. rumel. p. 101 -non L. P. gran- 

diflora Baumg. enum. transs. 2 p. 68-non L. P. pseudofrigida Schur 

enum. transs. p. 195. — d, Maiu, lunie. Păsciuni, locuri cu ierbă în 

regiunea montană. Tutila, Godeanu; Galbina; Muntele Coziea; Ghiţu; 
Negoiu; Păpuşea; Buceci în tot coprinsul; Predeal. 

3. minor Boiss. fl. orient. 2 p. 725 (1872). P. ternata C. Koch în 

linnăa 19 p. 45 (1849). P. aurea Sm. prodr. | p. 352-non L. P. 

minima *ţ. minor Lehm. revis. potent. p. 160. — Pe virturile alpine. 

Buceci pe Caraimanu (Knecht.); Păpuşea ; Piatra-Mare. — Plantă ca 

de 2—4 cent. florile comparativ mai mari şi de un galben intens auriu. 

9. Albiflore. 
23. P. micrantha ham. in DC. fl. fr. 4 p. 468 (1805); Ser. in 

DC. prodr. 2 fp. 585; Sturm deutsch. h. 91 tab. 11; Koch syn. p. 

243; Ledeb. fl. ross. 2 p. 60; Lehm. revis. potent. p. 147; Boiss. îl. 

orient. 2 p. 706; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 25 fig. 2614, — d, 

Aprilie, Maiu. Prin tuferişiuri şi crânguri în regiunea montană şi a 

dealurilor. Vârciorova, Severin, Bresniţa ; Coziea, Stănişioara ; Piteşti 
la Trivale şi Banău; Conţeşti (Grec in Br. prodr. p. 532); Câmpina. 

Secţ. II. Tetramere: sepale, petale a câte 4. Tormentillae. 
24. P. silvestris Neck. delic. gallo. belg. p. 222 (1768). 7, 
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Tormentilla erecta Scop. îl. carn. vol. | p. 360 (edit. 1772). P. Tormen- 

tilla Sibth. îl. oxon p. 162 (1794); Lehm. monogr. potent. p. 149; 

DC. prodr. 2 p. 574%; Koch. syn. 240; Poiss. fl. orient. % p. 717; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 2602. Tormentilla erecla L. spec. pl. 

716; Sturm deutsch. h. 34. — Vulg. Selipeţi. Serintitoare. — Urânguri, 

rărişiuri, ograde de pomi, tuferişiuri ; în regiunea montană inferioră 

şi a dealurilor. Curtea-de-Argeşi ; Rucăr pe Dobrieşiu, Valea-Muierei ; 

Conţeşti; Vulcana; Câmpina ; Sinaia (Grec. enum. p. 22 et in Br. 
prodr. p. 532); Buşteni, Predeal; Piatra-Mare; Galaţi; Tirgu-Ocenei pe 
Măgura; Comănești; Monastirea Neamţu la Secu (Chan. exsic. Grec. 

enum. p. 22); Broşteni pe Neagra, Dealu-Ursului, Schitul Rarcu. 

25. P. procumbens Sibih. fl. oxon. p. 162 (1794); Sturm 

deutsch. h. 92; Koch syn. p. 239; Schlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 
2601. P. nemoralis Auct. ex p.-non Lehm. monogr. potent. tab. 13. 

Tormentilla reptans L. spec. p. 716; Behb. germ. excurs. p. 589. — 
4. Aprilie-inlie. Crânguri, tuferişiuri pe dealuri. Piatra aprope de 

Pângăraţi. 

8. RUBUS 1. gen. n. 632. 

Ş 1. lerbacei: tulpina sublignescentă perenică, caulii ierbacei 
anuali ; stipulii caulinari; carpoforul discoid. Specii de talie mică. 

1. R. saxatilis |. spec. p. 705; DC. prodr. 2 p. 564; Koch 

syn. p. 234% et add. p. 1022; Schlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 2574.— 

Y, lunie, lulie. Păduri în regiunea alpină, quasi alpină. Buceci în 

Valea-Albă pe Costila; Negoiu; Predealpe Postăvaru (Raem.); Ceahlău; 

pe valea Barnarelului la capul riului. 

$ 2. Subarbuşti, arbuşti: caulii lignoşi perenici; stipulii peţiolari; 

carpotforul conoid. Specii de talie "naltă. 

|. Digitifoliaţi : toile digitate din 3-5-7 foliole; fructul negru sau 

vinăt pruinos, numit mură, se desprinde de pe receptacul împreună 

cu carpoforul, 

2. R. czesius [,. spec. p. 706; DC. prodr. 2 p. 558; Koch syn. 

p. 234; Ledeb. fl. ross. 2 p. 66; Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 537; Boiss. 

fl. orient. 2 p. 692; Schlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 2576. — Vulg. 

Mur. Rug. — t Iunie, Iulie. Dealuri, câmpuri, coste; tuferişiuri, 

mărăcinişiuri, drumuri, garduri rustice ; specie comună (Grec. enum. 

p. 25). Rimnie; Hoşiori în "Teleorman; Piteşti; Câmpulung; Vultu- 

reanca; Câmpina, brebu; Titu; Ciocăneşti, Bucureşti; (Comana, 

Giurgiu ; buzeu; Birlad; Broşteni pe Neagra. 
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f. umbrosus Wallr. sched. p. 220 (1822); Gren. Godr. fl. fr. 1 
p. 538. — Păduri. Comana; Piatra, Pădurea-Balaurului, Crăcoani. 

“. arvalis Rehb. germ. excurs. p. 608 (1833). BR. caesius f. agrestis 

Weihe et Nees rubr. germ. p. 106 (1822); Gren. Godr. îl. fr. lp. 

5358-non R. agrestis W. et Kit. — Comana; Bucureşti; Crivina. 

3. R. agrestis W. et Kit. rar. hung. tab. 265 (1812); DC. 

prodr. 2 p. 559; Fuss transs. excurs. p. 965. BR. nemorosus Heyne pro 

parte. A. corylifolius *. althaeifolius Rehb. germ. excurs. p. 608 (1832).— 

Este mai mult o formă ce ţine de PR. dumetorum Weihe (conf. Focke 

synops. rubr. germ. p. 397). — tf lunie, lulie. In regiunea dealurilor, 

pe la vii, pe coste. Craiova; Perişi; Podu-Turcului. 

4. R. fruticosus |. fl. suec. ed. 2p. 172 (1755); Rehb. germ. 

exc. p. 600; Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 549; Schlechtd. Lang. deutsch. 25 

fig. 2580. P.. plicatus Weihe et Nees rubr. germ. p. 15; Gremli îl. analyt. 

suisse p. 194; Focke synops. rubr. germ. p. 111. — Vulg. Mur-negru; 

fructele mure-negre. — î Iunie, lulie. Păduri pe la rărişiuri, poeni, 

drumuri. Şimian, Hinova; Craiova; Rimnie, (G«urănoea. 

5. R. suberectus Anders. in linnăa soc. ann. 1315 p. 218 

tab. 16; Rchb. germ. excurs. p. 600; Gremli fl. analyt. suisse p. 193. 

“R. fastigiatus Weihe et Nees rubr. germ. p. 16 (1822). — d, lunie, 

lulie. Tuferişe, coste. Rimnic, Călimăneşti, Coziea. 

6. R. plicatus Weihe et Nees rubr. germ. p. 15 (1822); Ser. 

in DC. prodr. 2 p. 560; Focke syn. rubr. germ. p. ll; — R. fruticosus 

L. fl. suec. ed. 1755 p. 172 ex p. — fb lunie, lulie. Tuferişiuri pe 

costele petrose ale munţilor. Valea Jiului către Lainici. 

7. R. sulcatus Vest in Tralt. ros. monogr. 3 p. 42 (1823); Ser. 

in DC. prodr. 2 p. 559; Gremli fl. analyt. suisse p. 194. f. fruticosus 

Auct. plur.-non L.— > lunie, lulie. Tuferişiuri pe costele munţilor. 

Riu-Vadului, Câneni; Corbeni în Argeşi ; Focşiani, Odobeşti. 

8. R. discolor Weihe et Nees rubr. germ. p. 46 (1829); Rehb. 

germ. excurs. p. 603; Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 546; Boiss. fl. orient. 2 

p. 695.— b lunie, lulie. Tuferişiuri pe costele munţilor şi dealurilor. 

Verciorova, Gura-Văei; Severin, Crihala ; valea-Ţesnei; Băneasa, Co- 

mana, Ciocăneşti, Buftea ; Piatra pe Cozla. 

9. R. candicans Weihe olim ap. Rchb. germ. excurs. p. 601 

(1832); Gremli fl. analyt. suisse p. 193. PB. ?uyrsoideus Wimm. fl. siles. 
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p. 151 (1540); Gren. Godr. (|. fr. 1 p. 547; Fuss lranss. excurs. p. 193. 

h. fruticosus Weihe et Nees rubr. germ. p. 24 (1829)- non L. — bb lunie, 

Iulie. Costele dealurilor şi pe la drumuri, prin tuferişe mici. Valea- 

Bahnei, Verciorova; Olăneşti, Valea-Răporoasă, Rimnic. 

10. R. tomentosus Borkh.in Rem. neu - mag. bot. st. 1 (1794); 

Weihe et Nees rubr. germ. p. 27 tab. 8; DC. prodr. 2 p. 561; Rehb. 

germ. exc. p. 601; Gremli |. e. p. 179. — tb lunie, lulie. Câmpuri, 

maluri rupte pe lingă drumuri, porumbişti vechi; mărăcinişiuri. Ver- 

ciorova, Severin, Cerneţi; Comana; Buftea, Perişi, Crivina. Variază : 
a. canescens. Faţa superidră a foliolelor foilor este cenuşiu-to- 

mentosă, cea interioră este dens albicios-tomentosă E lĂ h. canescens 

DC. prodr. 2 p. 5612); 

f. glabratus. Godr. monogr.p.27. Faţa superioră a toliolelor foilor 

este verde şi glabră sau abia cu câţiva perişiori sporadici punctiformi, 

faţa intericră dens albicios-tomentosă. 

11. R. Radula Weihe et Nees rubr. germ. p. 89 (1829); Rehb. 

germ. excurs. p. 606; Gremli fl. analyt. suiss. p. 180 et 189; Focke 

synops. rubr. germ. p. 317 et 319. —— b lunie, lulie. Tuferişiuri, gar- 

duri, vii. Dealu-Mare. 

42. R. hirtus W. et Kit. rar. hung. 2 tab. 114 (1804); Focke 
synops. rubr. germ. p. 371. R. glandulosus Rehb. germ. excurs. p. 607 

(1832) -non Bellard. in app. fl. pedem. p. 24 (1792). R. villosus a. glan- 

dulosus Ser. in DC. prodr. 2 p. 563 pro parte. — b Iunie, lulie. Tu- 

ferişiuri, mărăcinişiuri. Valea Cernei pe Osliea la Stina-Lacului ; Olă- 

neşti, lazu-Bobului ; Coziea; Predeal, Sinaia, Poiana Stânei şi la Urlă- 

toarea; Mizil pe Dealul 'Tohanilor; Slănic in Bacău; în Suceava la 

Broşteni pe Barnaru. 

2. Penatifoliaţi : toile penate a câte 2- 5 -7 foliole ; fructul roşiu- 
rumen sau gălbeniu, numit smeură, nu'şi desprinde carpoforul ci 

numa drupeolele. 

13. R. Idzeus |. spec.p. A DC. prodr. 2 p. 558; dp syn. 

p. 232; Gren. Godr. fl. fr. vol. 1 p. 551; Boiss. fl. orient. 2 p. 692; 

Schlechtd. Lang. deutsch. fl. 25 fig. 2575. — Vulg. Smeur. — î lunie, 

lulie. Păduri în totă regiunea montană frecuent; şi în cultură. Călimă- 

neşti; Rucăr, Câmpulung; Predeal, Sinaia şi în tot coprinsul Buce- 

cilor; Comarnic; Broşteni pe Neagra, pe Barnaru şi pe Barna- 
relul, etc. 
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Trib. II. ROSE DC. Receptaculul cavos urceolat conţine în in- 
terior două sau mai multe carpele cu totul libere între ele. 

|. Eurcseae. Receptaculul devine fruct cărnos cam sucos conţi- 

nend în interior numerose achenii libere. Arbuşti, 

9. ROSA Journ. instit. 1 p. 636. 

Ş 1. Sepalele penatipartite, la maturitatea fructului se usc şi cad ; 

florile avend colore roză, purpurie sau albă. 

1. Fructul matur coriace nesucos; ghimpii dimorfi; foliolele sub- 

țiri iar nu grose carnosule, mari sau măricele şi, ale speciilor nostre, 

sunt conivente reflexe. 

a. Synstyla DC. (secţ. Arvenses Crep. conf. Borb. mon. ros. 

hung. în kăzlem. XVI p. 315). 

1. R. arvensis [Huds.fl.angl. p. 192 (ed. 1762); kKochsyn.p. 25% 

DC. prodr. 2 p. 597 var. 2; Boiss. fl. orient. 2 p. 688. R. repens Scop. 

fl. carn. 1 p. 355 (ed. 1772). R. arvensis forma ovata Lej. ap. Borb. 

|. €. PR. Baldensis A. Kern. ap. Des6gl. cat. raison. n. 20 (1876). — 

î> Maiu, Iunie. Margini de păduri la poale de munţi. Cloşani la Buza- 

Plaiului; Valea Jiului spre Mânăstirea Lainici. 

b. Gallicanea DC. vera sec. Borb. |. c. p. 317, 344. — 

Eurosa Gandog. nouv. class. des roses p. 1. 

2. R. austriaca (raniz stirp. austr. | p. 56 (ed. 1768); Borb. 

mon. ros. hung. p. 558, 367; Gandog. tab. rhodol. p. 57 n. 376. f. 

pumila Clus. ap. Jacq. fl. austr. 1 p. 59 (1773); L. fil. suppl. 1 p. 262 

(1751); Slurm deutsch. h. 34. FR. gallica Schlechtd. Lang. deutsch. 

vol. 25 fig. 2654-non L. PR. gallica a. pumila DC. prodr. 2 p. 603. — 

Vulg. Trandafir de câmp. Trandafir pitic. Trandafiraşiu. — Îp Maiu, 

lunie. Câmpuri, mărăcinişiuri, pe coste la locuri deschise ; specie fre- 

cuentă (h. gallica Grec. enum. p. 23). Severin, dealurile Cerneţului 

şi pe dealul Bresniţei ; Craiova ; Vultureanca, loneşti ; Ciocăneşti, Chi- 

tla, Perişi; Băneasa, Comana ; Ploeşti, Buda, Băicoiu ; Buzău la Cr ângu. 

3. R. hybrida Schleich. catal. 1515; Borb. mon. ros. hung: 

p. 360; Gandog. tab. rhodol. p. 53 n. 310. PR. pumilo-arvensis Rehb. 

germ. excurs. p. 623. PR. galhiea f. Iybrida Gaud. ap. DC. prodr. 2 

p. 605. — î» Maiu. Coste la locuri aprice. Comana. 

4. R. Jundzillii Dess. ap. M. Bieb. fl. t. c. 3 p. 347 (1819); 

Borb. monogr. ros. hung. in kozlem. XVI p. 375 et 585, BR. Jundail- 
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liana Bess. enum. pl. volhyn. p. 67 (1822). — b Maiu, lunie. Pe 
coste pelrose la locuri cu icrbă, locuri deschise. Monăstirea Cocoşi în 
Dobrogea. 

5. R. centifolia [,. spec. p. 704; DC. prodr. 2p. 619; Rehb. 
germ. excurs. p. 623; Boiss. fl. orient. 2 p. 676.— Vulg. Poză. Tran- 
dafir. Trandafir-de-dulecţă. — t> Maiu. De mult timp naturalizată şi 
vulgarizată în uzul grădinilor pentru podoabă şi folse domestice. 

2. Fructul matur pulpos sau farinoso-sucos ; ghimpii homormorfi 
sau dimorfi; foliolele avend un parenchim groscior cam cărnos, nu 
prea mari, plane şi nereflexe. 

c. Ganin DC. (conf. Borb. |. c.- Crepinia Gandog. |. c.) 
6. R. canina |. spec.p.704; Sturm deutsch. h. 18; DC.prodr.2 

p. 615; Rehb. germ. exc. p.620; Schlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 2629. 
Ii. canina a. vulgaris Koch syn. p. 251; Boiss. fl. orient. 2 p. 685. — 
Vulg. Măcieşiu. Rug; florea răsură, răsură, ruge; tructele căcicădere, 
măcieşe, scoale "n-cur. — Î» Maiu, lunie. Câmpuri, coste, dealuri, 
drumuri şi rupturi de coste; specie vulgară (Grec. enum. p. 23). Ver- 
ciorova; Valea-Mare în Muscel; Comana ; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti; 
Câmpina, Posada ; Urlaţi; Tecuci ; Birlad; laşi. 

Exemplarele n6stre aparţin în totul la grupa Caninelor nude sau 

leiofile, dise de Crepin Lutenţiane transitorii isodonte. 
Ș. leioclada. Ramicelele florale scurte, orizontale, cu totul glabre 

şi inerme; peţiolurile absolut glabre, fără glandule şi inerme, foliolele 
micşiore, 10—12" lung. pe 8" lăţime, verdi concolore isodonte cu 
totul glabre; lipsă de glande pe tote părţile plantei; fructele ovate 
cam oblungi, stilurile glabre. Mierofilă. — Câmpuri. Chitila. 

7. R. dumalis bechst. forstbot. p. 241 et 939 (1810); Borb. 
monogr. rosar. hung. p. 418, 420. PR. stipularis M6rat (1. paris. p. 190 
(1812). BR. glaucescens Bess. in herb. Kitaib. fasc. 49 n. 139 fide Borb. 
|. €. — BR. canina +. dumalis Rehb. germ. exe. p. 620 et Auct, plur. 
h. podolica 'Tratt. ros. monogr. 2 p. 71 (1824). — b Maiu, lunie. 

Tuferişiuri, garduri de mărăcini, coste la locuri uscate tari. Severin, 
Crihala; 'Tirgujiul ; Urlaţi, Valea-Boului ; Botoşiani la Valea-Adîncă ; 
Piatra Neamţu; Fălticeni. 

În grupa Caninelor biserate (Crepin) : stilurile perose. — Hămi- 

celele florente inerme, glabre uşior glaucescente, uniflore (2); folio- 
lele 20—25 "" lungime pe 15" lăţime, glabre şi cam glaucescente, 
marginea lor în mare parte biserată, peţiolul al multor foi glabru, 
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neted, al unora cu glande rare mici sau subsetilorme; pedunculele 

ceva mai scurte de cât fructul şi netede; fructele obovate-oblungi ca 

de 22 "n: lungime, solitare şi la extremitatea rămicelei. Arbust înălticel 

cam pletos. 

8. R. bisserata Merat fl. paris. p. 190 (1812); Borb. monogr. 

rosar. hung. p. 419. R. canina +. squarrosa Rau. ap. Rehb. germ. exc. 

p. 620- non DC. prodr. vol. 2 p. 614 var. m. — t Maiu, lunie. Mă- 

răcinişiuri, crânguri, coste uscate, căi rurale. Comana ; Perişi; Neamţu. 

În aceeaşi grupă cu precedenta. Rămicelele florente aculeate, 

2—4 flore; peţiolurile sporadic glandulare şi în unelocuri cu aculeoli; 

toliolele, de forma şi mărimea celci precedente, au marginea tot bise- 

rată ; florile roze, scurt pedunculate, pedunculele netede glabre; fruc- 

tul ovat cam prelung, glabru, stacoziu. Arbust înălticel cam pletos. 

9. R. dumetorum Thuille fl. paris p. 250 (1799); Rehb. germ. 

exe. p. 625; Borb. monogr. rosar. hung. p. 424 et 427. Pi. canina a. 

dumetorum Desv. ap. DC. prodr. 2 p.614; BR. urbica Lem. ap. Crep. 

prim. monogr. ros. 1 p. 282 (1869). — f Maiu, lunic. Câmpuri, mă- 

răcinişiuri, tuferişiuri. Severin spre dealu Buliga; Rimnic, Sărăcineşti 

(Grec. in Br. prodr. p. 529); Comana; Ghergani; Perişi; Văleni. 

În grupa Caninelor pubescente (Crep.). — Ramurile aculeate; 

peţiolurile tomentose, unele şi cu câteva rare glande stipitate; folio- 

lele ovato-rotundate, fața lor superioră glabriusculă sau pubescentă 

neglandulară, marginea simplu serată sau că câteva serature se gă- 

sesc a fi biserate; pedunculele glabre şi lungicele; fructul ovat are 

pe coronă sepale reflexe şi stiluri obscur-p&rose, este solitar la extre- 

mitatea rămicelelor florente. 

6. so/stitialis Borb. ]. c. — R. solstitialis Bess. fl. galiz. | p. 524 

(1809): enum. volh. podol. p. 19 n. 602 (1829). fi. silvestris 'Tabern. 

ap. Rehb. germ. exe. p. 620 (1833). PR. canina var. solstitialis Auci. 

pro p. — Drumuri, tuferişiuri la locuri uscate aprice. Dobrogea: 

Isaccea, Cocoşi; Măcin. 
Diferă de forma genuină prin următorele: foliolele ovale sau 

eliptice acute sau scurt acuminate, seraturele în mare parte bifide ; 

pedunculele scurte, bracteele ovato-cuspidate întrece lungimea pedun- 

culului respectiv, fructul ovoid, caliciul scurt. Dacă segmentele cali- 

ciului sunt glanduloso-hispide, forma este: FR. solstitialis var. y Besser 

enum. volh. podol. p. 63 (15292), R. solstitialis var. DBesseri Auct. 

“. platyphylloides Desegl. et Rip. ap. Borb. monogr. rosar. hung. 

p. 425 et 429. — Crânguri. Comana în Valea-lui-Balotă (Grec. in Br. 
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prodr. p. 529). Speciinenele determinate de D. V. de Borbăs în 1852. 

Foliolele foilor pe paginea inferidră sunt pubescente numa pe 

nervuri şi mai ales pe costa mediană; ele sunt mai mari de cum cele 

de la R. dumetorum tipica, acute la virf şi glabre pe paginea lor superioră. 

10. R. uncinellia bess. ap. M. Bieb. fl. t.c.5 p. 349 (1819); 

Borb. monogr. rosar. hung. in kăzlem. XVI p. 321, 497. R. camina 

f. dumetorum Koch syn. p. 251 ex. p. PB. canina 1. collina Boiss. flor. 

orient. 2 p. 685 ex. p. — PR. dumetorum d) ramealis et e) obscura Borb. 

|. e. p. 429-non Pug. ap. Simk. en. transs. p. 209. — tb Maiu, lunie. 

Tuferişiuri, mărăcinişiuri. Baea-de-Aramă, Tarniţa; Comana; Birlad. 

Mi. R. tortuosa Wierzb. in Nchb. exsic. n. 175 (1840) cum dia- 

gnosem. BR. canina collina Grep. ex. p. h. collina Auct. transs. pleris. 

- non Jacq. Ri. colina var. catarractarum et var. denticulata Borb. |. e. 

tab. analyt. p. 384, 386, 388, 394 et 395. — î Maiu, Iunie. Locuri 

petrose pe coste şi pe lingă drum. Verciorova, Gura-Văei ; Nicoliţel. 

d. Montan Crep. ap. Borb. monogr. rosar. hung. p. 335. — 

Oeanoma Gandog. 

12. R. glauca Vill. ap. Lois. not. pl. ajout. îl.fr. în Desv. journ. 

botan. 1809 (sed non Rosa glauca Pourr. nec Desf. quorum stirps 

est R. ferruginea Vill.) PR. vosagiaca Desp. 1828. R. rubrifolia var. pin- 
natifila DC. in Seringe mus. heiv. 1 p. îl tab.2; prodr. 2p.610. 

h. heuteri God. (1861). — Conf. Borbăs 1. e. p. 459, clav. analyt. 

p. 440 et sequentes. — î Maiu, lunie. Locurl tari uscate, garduri 

rustice prin vii. Bucureşti, Herestrău. 

e. Rubiginosă ver DC. Borb. monogr. rosar. hung. p. 489, 

sect. micranthee. 

13. R. micrantha Smith engl. botan. 35 ann. 1812, tab.2490; 

Borb. |. e. p. 496; Boiss. fl. orient. 2 p. 687. R. nemorosa Libert in 

Lejeune fl. spa 2 p. 311 (1813). P. permizta Desegl. monogr. in soc. 

acad. de Maine-et-Loire 10 p. 147 (1861); catal. raison. p. 539. PR. ru- 

biginosa Schlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 2630 tab. II lit. C. (este 

care corespunde cu R. micrantha Sm. şi nu cea de subt lit. B la care 

pedunculii, ovariul şi sepalele se văd de tot glabre). — î Maiu, lunie. 

Dealuri petrose, prin mărăcinişi pe lingă tufişiuri de păduri. Balta, 

Costeşti în Mehedinţi; Călimăneşti. 

La exemplarele nostre sepalele au marginea şi spatele glan- 

dulose, peduneulele abundent hisipilo-glandulare; fructul ovoid, cam 
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prelung şi glabru; bracteele şi stipulele au faţa dorsală spatele glabră ; 
toliolele eliptice unele cam acute, glabre pe faţa superioră, uşior pu- 

bescente şi presărate cu multe puncte glandulare pe cea interidră pe 

margini şi pe peţioluri. Arbust de talie comparativ mediocră. 

Ş 2. Sepalele întregi, nedivisate, după înflorire persist. Florile 

roze sau albide. 

f. Alpina Desegl. Borb. op. cit. p. 3385 et 525. — Ozanonia 

(andog. ex p. 
14- R. adenophora Kit. in Schult ast. fl.2 p. 69 (1814) etiam 

în linngea 32 p. 587 (1563). R. alpina Baumg.et Auct. transs. nonull, 

- non Î.. spec. 703 forma genuina. PB. pyrenaica Auct. transs. plur. - non 

Gouan. R. alpina f. pubescens Koch syn. p. 245. R. alpina var. pube- 

scens, var adenophora, var. adenosepala Borb. |. c. p. 527 et sequen- 

tes. — Vulg. Trandafir de munte. —  î» lunie. 'Tuferişiuri, cringu- 

leţe pe lingă păduri, rărişiuri, locuri deschise; în regiunea montană 

alpină, subalpină. Predeal; Buceci la Urlătoarea, în Valea-Albă pe 
Costila şi Caraimanu; Sinaia, Piscu-Cânelui; frecuentă. 

Arbust de talie micuţică. Feliolele măricele, scurt peţiolulate 
glabre, iar pe paginea inferioră sunt perose numa pe costa mediană 

şi pe nervuri, perii la bază tubereulaţi; fructul globos glandulos; se- 

palele la bază glandul6se; peţiolurile uşior perose şi abia cu câteva 

glande sporadice. 

3. balsamea seu recurva Kit.relig. p. 129, ex descriptione cl. V. 

a Borb. monogr. rosar. hung. p. 527 et 530. Foliolele pe marginea 

superioră menunţel perose, iar pe cea inferiooră cu mult mai dens 
perose mai ales pe costă şi pe nervure, perii de la bază tuberculaţi, 

marginea foliolelor complicato-serată şi forte glandulosă, peţiolul şi 
peţiolulele dens părose şi cu multe glande sporadice; fructul globos şi 

cu glande setiforme, sepalele către virf serate şi forte glandulose. — 

În regiunea alpină. Muntele Coziea, 

g. Pimpinellifoliae DC.—Borb. op. cit. p. 338 et 537. — 

Cottetia Gandog. 
15. R. pimpinellitfolia Lin. spec. p. 703; Rchb. germ. exc. 

p. 612; Boiss. fl. orieut. 2 p. 672 exclus. synon.; Schleehtd. Lang. 

deutsch. 25 fig. 2623 optime. R. pimpinelifolia a. vulgaris Ser. in DC. 

prodr. 2 p. 608 (1825); Koch syn. p. 246. Ledeb. fl. ross. 2 p. 73. 

Rosa spinosissima Jacq. fragm. 79 tab. 124-non L. — îo Maiu, lunie. 

Locuri tari uscate pe coste sau dimburi, prin vii, pe la drumuri; în 
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regiuriea meridională a țerei. Viile de la Segarcea în Doljiu; în Do- 

brogea; pe la Măcin, Alibeichioi pe subt muntele Consulu. 

16. R. spinosissima |. spec. p. 705-non L. fl. lappon.; Rehb. 

germ. exe. p. 612; Nym. consp. p. 257. BR. pimpinellifolia f. spino- 

sissima Koch syn. p. 247; Ledeb. fl. ross. 2 p. 73 var. 4; Gren. Godr. 

fl. fr. 1 p. 554. — bb Maiu, lunie. Dealuri la locuri aprice deschise. 

Cloşani la Buza-Plaiului; Viile de la Golu-Drâncea; Craiova, Ru- 

băneşti. 

17. R. lutea Mill. dit. n. 11; (1759); Koch syn. p. 246; Ledeb. fl. 

ross, 2 p. 73; Boiss. îl. orient. vol. 2 p. 671. R. Eglanteria L. spec. 

p. 703 exclus. synon. R. Fglanteria a. lutea DC. prodr. vol. 2 p. 607. 

R. bicolor Jaeq. fl. vindob. 1 tab. 1 (1770). — b Maiu, lunie. Mără- 

cinişiuri, garduri rustice prin viile de la Deocheţi în distr. Putna. -— 

De sigur introdusă. Vulg. Prandafir-galben în horticultură. 

II. Agrimonieae. Receptaculul cavos cupuliforme, conţine 2 car- 
pele din care una aborteză şi astfel devine fruct indurat uscat mo- 
noacheniat. lerburi. 

10. AGRIMONIA /. gen. n. 607. 

1. A. Eupatoria |. spec. p. 643; Sturm deutsch. h. 59; Koch 

syn. p. 245; Boiss. fl. orient. vol. 2 p. 727; Schlechtd. Lang. deutsch. 25 

fig, 2619.— Vulg. Turicioară. Turiţă. 'Duriţă-mare. — Y, lunie - Au- 
gust. Câmpuri, livedi, drumuri, grâne ; în regiunea câmpiilor şi a dea- 

lurilor; torte comună (Grec. enum. p.23). Tirgujiul; Curtea-de-Argeşi ; 

Sturzeni; Vultureanca ; Comana ; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti ; Buftea, 

Crivina; Ploeşti, Buda; Bacău; Fălticeni ; Neamţu; Birlad; laşi ; în 

Dobrogea: Isaccea, Cocoşi. 

2. A. odorata Mill. dict. n. 3 (1785); DC. prodr. 2 p. 58; 

Koch syn. p. 245-non Ait.; Boiss. fl. orient. vol. 2 p. 728; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 25 fig. 9620. A.procera Wallr. in linnzea vol. 14(1846).— 

d. lunie, lulie. Livedi, câmpuri, pomării, tuferişiuri. Lainici; Rubă- 

neşti; muntele Ghiţu, "Topoloveni prin valea Cacovei; Monăstirea 

Neamţu spre Dumbrava; Schitu Hafaila în Vaslui; Broşteni în live- 
dile pe Picioru-Văcăriei. 

11. AREMONIA Meci. elem. n. 768. 

|. A. agrimonioides Neck. elem. n. 768 (1791); DC. prodr. 
p. 5885; Koch syn. p. 245; Boiss. fl. orient. 2 p. 729; Schlechtd. Lan 

9 9 

Q. 



290 CONSPECTUL SISTEMATIC 

deutsch. 25 fig. 2621. Agrimonia agrimonioides L. spec. p. 643; Sturm 

deutsch. h. 59. — 4. Aprilie, Maiu. 'Tutferişiuri, crânguri; în regiunea 

dealurilor. Valea Bahnei, Verciorova; în Muscel la Valea-Mare, la 

Conţeşti spre valea Rincaciovului şi spre Beuca pe la Apa-de-leac; Pi- 
teşti la Trivale ; Craiova (Grec. in Br. prodr. p. 530); Bucureşti pe la 
Colentina, Plumbuita. 

XXXIX. POMACEA Lindl. transs. 13 p. 93. 

1. CRATZEGUS 1. gen. n. 622. 

|. C. monogyna Jacq. fl. austr. 5 tab.292 fig. 1 (1775); Boiss. 

fl. orient. 2 p. 664; Ledeb. fl. ross. 2 p. 89; Pokorny holzpil. 

p.210,tab. 57 fig. 1166-1171; Schlechld. Lang deutsch. 25 fig. 2528.— 

Vulg. Măvăcine. Păducel. — t> Maiu, lunie. Pe lingă păduri, rărişiuri 

de păduri crânguri, mărăcinişiui, drumuri, dealuri; specie frecuentă. 

Severin; Baea-de-Aramă ; Craiova; Bălceşti ; Rimnic; Conţeşti, Topo- 

loveni; Tirgovişte; Comana; Bucureşti; Ciocăneşti, Chitila, Perişi ; 

Bisca; Neamţu: Botoşiani. — Variază: 
a. glabrescens. — 0. monogyna Fingerh. ap. Koch syn. p. 259. 

C. intermedia Schur enum. transs. p. 205 (1866). Ramicelele, pedun- 

culele şi caliciurile glabre; florile monogine lax corimboide, sepalele 

devin reflexe, stilul drept, glabru; fructele drupacee stacozii ; 

f. birsuta. — C. kyrtostyla Fingerh. in linnxa an. 1829 p. 372 

tab. 3 fig. 1. Crategus monogyna Koch syn. p. 259 et Auct. plur. C. 

hivsuta Schur enum. transs. p. 205. — Ramicelele de ordinar glabre, 

însă pedunculele şi caliciurile lanuginoso-vilose ; cele lalte caractere 

cum la precedenta. 

“. laciniata Stev. ex Bess. enum. p. 58 (1529); Ledeb. fl. ross. 2 

p. 89. O. laciniata Hegel in Ait. hort. petropol. |. p. 19. —Coste şis- 

tose pe lingă calea de la Verciorova spre Schela-Cladovei. 

2. C. pentagyna W.etkKit in Willd. spec. pl. 2 p. 1006 (1799); 

DC. prodr. 2 p.628; Pokorny holzpfl. p. 311, tab. 57 fig. 1175-1177; 

Neilr. diagn. p. 47; Heutt. enum. banat. p. 67 € fructibus coccineis; 

0. melamocarpa M. Bieb. fi. t. e. 1 p. 386 (1808) si fructibus nigris. — 

b Maiu, lunie. Păduri. Verciorova; Severin, Cerneţi (C. nigra Grec. 

enum. p. 23); Craiova; Comana; Perişi; în Putna la Deocheţi. 

3. C. nigra W. et Kit. rar. hung. | tab.61 (1801); Pokorny 

holzpfl. fig. 1172-1174; Heutt. enum banat. p. 68; Neilr diagn. 

p. %7. — î» Maiu, lunie. Păduri pe costele petrose ale munţilor la 

Verciorova în valea Bahnei spre gura Cerovăţului și spre Iloviţa. 
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2. MESPILUS 1. gen. n. 625. 

1. M. germanica |, spec. p. 684; DC. prodr. 2 p. 633; Koch 

syn.p. 9259; Pokorny holzpfl. tab. 56; Boiss. fl. orient. 2 p. 659; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 2531. — Vulg. Mogmoul. — b Maiu, 

lunic. Naturalizat şi vulgarizat; se găseşte mai cu semă în regiunea dea- 

lurilor euvii. Cerneţi; Craiova; Piteşti, Leurdeni; Urlaţi, Dealu-Mare. 

3. COTONEASTER Megih. philos. bot. 1 p. 154. 

I. C. integerrima Mcedik. gesch. bot. p. 34% (1795). C. vulgaris 

Lindl. transs, linn. soc. 13 p.101 (1822); DC. prodr. 2p. 659; Koch syn. 

p. 259; Boiss. fl. orient. 2 p. 655; Schlechtd. Lang. deutsch. 25 

fig. 2529. Mespilus Cotoneaster L.. spec. p. 686. — Vulg. Dirconce. — 

b Maiu, lulie. Stânci montane, rărişiuri de păduri pe costele munţi- 

lor. Valea-Țesnei la Gaura-Fetei; Dimbovicioara ; Sinaia; Broşteni la 

Petuile-Doamnei (Br. miss.) 

f. nigra. C. nigra Wabhlberg fl. gothob. p. 53 (1820). C. vul- 

garis î. melanocarpa Ledeb. fl. altai. 2 p. 219 (1530). 6. tomentosa 

Auct. iranss. ex p.-non Lindl. Mespilus lomentosa Grec. enum. p. 23 

-non Willd. — Diferă numa prin fructele sule negre şi prin foile sale 

cu pulin mai mici. — Sinaia; Cernegura la Piatra; Dobrogea pe muntele 

Tuţuiatu (Br.) 

4. CYDONIA Journ. instit. p. 032 tab. 405. 

1. C. vulgaris Puers. syn. 2 p. 40 (1307); DC. prodr. 2 p. 655; 

Koch syn. p. 260; Boiss. fl. orient. 2 p. 656; Sehlechtd. Lang. 

deutsch. 25 fig. 2539. — Vulg. Gutuiu. — î» Maiu. De origine veche 

asiatică, introdus şi naturalizat în Europa pentru fructele sale nu- 

mite gutui. 

5. PYRUS 1. gen. n. 626 exp. 

1. P. communis L. spec. p. 686; DC. proder. 2 p. 635; Ledeb. 

(|. ross. 2 p. 9; Poiss, 11. orient.2 p. 655; Sehleehtd. Lang. deutsch. 25 

fig. 2533. — Vulg. Pr. — 1» Aprilie, Maiu. Păduri şi câmpuri. Cel în 

stare sălbatică este P. silvestris Gertn. fruct. 2 p. 44, adesca spinos şi 

având fructele mici fără git la bază numite pere pădurețe. Cel în stare 

de cultură este P. sativa DC. prodr. 2 p. 634: nespinos, avend fruc- 

tele dulci, de aspect, de forme, mărimi şi gust forte varii, denumite 

pere văratice, pere boereşti, prăsude, busuidce sau tămîidse, arăpeşti, de 

S-tă Mărie, viesți, faraone, bergamute, verdi, pogăneşti, ele. 

Grecescu D I)r.—U. 132%. 17 
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2. P. elzagnifolia Pall. nov. act. petropol. 7 p. 355 tab. 7 

(1789); DC. prodr. 2 p. 634%; Ledeb. fl. ross. 2 p.'95 (elapsu elea- 

grifolia); Boiss. fl. erient. 2 p. 655. — î Aprilie, Maiu. Prin păduri, 

tuferişiuri în Dobrogea muntosă: Greci, Cocoşi, Babadagh, lenisala. 

6. MALUS T7ourn. inst. tab. 406. 

1. M. silvestris Mill. dict. n. 1 (1759); Baumg. enum. transs. 

p. 43. M. acerba Merat nouv. fl. paris. p. 187 (1812). Pyrus acerba DC. 

prodr. 2 p. 635. P. Malus austera Wallr. sched. p. 215 (1822).— Vulg. 

Mer-pădureţ ; tructele : coricove, mere acre, mere pădurețe, mere de vin.— 

î Aprilie, Maiu. Selbatie ; în totă România în regiunea câmpeană şi 

a dealurilor. 

2. M. communis Lam. ill. | p. 435 (1791); Boiss. fl. orient. 2 
p. 656. Pyrus Malus L. spec. p. 656; DC. prodr. 2 p. 635; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 25 fig. 2535. P. Malus mitis Wall. sched. p. 215(1829). 

P, Malus f. tomentosa Koch syn. p. 261.—Vulg. Mer; fructele mere.— 

% Aprilie, Maiu. În cultură, avend fructe de aspect, mărime şi gust 

forte varii, denumite mere dulci, crețeşti, urzii, paradise, leşeşti, dom- 

eşti, vieşti, răducăneşti, veri de itrnă, coadeşe, nebune, etc. 

7. SORBUS 1. gen. n. 6. 

|. $. domestica [. spec. p. 654%; Koch syn. p. 262; Boiss. fl. 

orient. 2 p. 657; Sehlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 2537. Pyrus Sorbus 

Geertn. fruct. 2 p. 45 tab. 87 (1791); DC. prodr. vol. 2 p.637.— Vulg. 

Scoruş; fructele scoruge. — î> Maiu, lunie. În stare sălbatică şi de cul- 

tură mai ales în regiunea dealurilor cu vii, în totă Româniea (Grec. 
enum. p, 24). 

2. S. aucuparia |. spec. p. 653; Koch syn. p. 262; Boiss. fl. 

orient 2 p. 657; Schlechtd. Lang. deutsch. 25 fig. 2535, Pyrus au- 

cuparia Gsertn. fruct. 2 p. 45 tab. 37 (1791); DC. prodr. 2 p. 637.— 

Vulg. Sorb. Seo uşiu-păsăresc. Seoruşi-sălbatic. Lemn-pucios. — to Maiu, 

Iunie. Păduri în regiunea montană şi submontană (Grec. enum. p. 24). 

Olăneşti, Rimnic; Nămăeşti, Câmpulung ; Comarnic; Sinaia, Predeal; 

Bisca; Agapiea, Neamţu (Chan. exsic. Grec. enum. p. 2%); Broşteni 

pe Bistriţa şi pe Neagra. 

3. S. torminalis Crantz stirp. austr. p. 55 (1767); Koch syn. 

p. 263; Boiss. fl. orient. 2 p. 659; Schlechtd. Lang. Aeutsch. 25 fig 2540 

Pyrus torminalis Ehih. beitr. 6 p. 92 (1791); DC. prodr. 2 p. 636. — 

Vulg. Sorb. Adevărat-Sorb. Păduri în regiunea dealurilor submontane. 



POMACEAE, (ENOTHERACE LE 994 

Cerneţi ; 'Lismana ; Călimăneşti, himnie; Curtea-de-Argeşi; Câmpu- 
lung ; Comarnic, Câmpina (Grec. enum. p. 24); Văleni; laşi; Botoşiani? 
Fălticeni, Măliin. 

4. S. Aria Crantz stirp. austr. fasc. 2 p. 46 (1762); Koch syn. 
p. 262; Boiss. îl. orient. vol. 2 p. 658; Sehlechtd. Lang. deutsch. 25 
fig. 2539 tab. 1. Crataegus Aria a. Lin. spec. pl. p. 681. Pyrus Aria 
Ehrh. beitr. 4 p.20 (1789); DC. prodr. 2 p. 636. —- Vulg. Sorb.— Î» Maiu,. 
Păduri submontane. Câmpulung ; Valea-Mare în potgoriea Muscelului. 

5. S. intermedia Schult. ast. fl. ann. 1814 vol. 2 p.61 sub 
Pyrus; Simk. enum. transs.p. 203.-x5. Aria-aucuparia Borb. cest. bot. 
zeit. 28 p. 311 (1878). Aria intermedia Schur enum. transs. p. 207 
exclus. synonymas. — î» Maiu. Păduri pe dealuri. Valea-Mare în pol- 
goriea Muscelului; laşi la Răpedea, Copou. 

| XL. ENOTHERACEE Ach. Rich. clem. bot. 

Trib. 1. ONAGREX. Heceptaculul depăseşte lungimea ovariului: 
capăsulă oblungă sau lineară 4-loculară, loculele polisperme; corola 
4- petalică; diplostemone. 

1. EPILOBIUM 7. gen. n. 7. 

Ş$ 1. 'Tote foile isolate, alterne; florile neregulate, petalele întregi 
sau puţin r&tezate, nebilobate, întinse; staminele şi stilul curbat-areuate 
(Ohameenerium Scop.) 

1. E. angustifolium f. [.. spec. p. 493; Sturm deutsch. h. SI; 
Koch syn. p. 264; Schlechtendal Lang. deutsch. 22 fig. 2956. £ spi- 
catum Lam. eneyel. meth.2 p. 373 (1786) sed nom. incongruens: flores 
racemosi non spicati; DC. prodr. 3 p. 40; Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 583. 
Chamcenerion angustifolium Scop. fl. carn. 1 p. 271 (1772). — Vulg. 
Sburătore. hăscoage. Ierba-Sântului- loan. — I, lulie, August. Păduri 
in regiunea montană mai ales prin făget. Valea Cernei; Lainici; Tis- 
mana; Călimăneşti ; Rimnic, Gurănoaea ; Câmpulung; Predeal, Sinaia 
(uree. enum. p. 24); Piatra; Agapiea, Mânăstirea Neamţu (Chan.); laşi 
pădurea Birnovei. 

2. E. Dodonzei Vill. prosp.p. 45 (1779); Sturm deutsch. h. 72; 

Koch syn. p. 264; Schlechtd. Lang. deutsch. 22 fig. 2257. E. angusti- 
folium var. *j |. spec. p. 494 (1764). E. rosmarinifolium Haenke in Jacq. 

collect. 2 p. 50 (1788); DC. prodr. 3 p. 40; Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 583. 

E. angustifolium Lam. eneyel. mâth. 2 p. 370 (1786). E. angustissimum 

W. et Kit. rar. hung. tab. 76 (1802). — I. Iulie, August. Petrişiuri 
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mai ales pe pruntişiurile riurilor în regiunea submontană. Rimnic pe 

lunea Oltului; Buşteni; Comarnic, Breaza, Câmpina pe valea Pra- 

hovei şi a Doftanei; în Suceava pe pruntişiurile Moldovei la Sasea, 

Mălin, forte mult. 

Ş 2. Tote foile oposite sau ternat-oposite, la unele numa parte 

din foile superioare alterne ; corola regulată campanuliformă, petalele 

bilobate; staminele şi stilul drepte. 

1. Stigma 4- fidă; caulii cilindrici foră muchii decurente. 

* Foile sesile sau subsesile. 

3. E. hirsutum >. |. spec. p. 494 Sturm deutsch. h. 351; DC. 

prodr. vol. 3 p.42; Koch syn. p. 265; Sehlechtd. Lang. deutsch. 

vol. 22 fig. 2959. [. grandiflorum AI. fl. pedem. | p. 279 (1785). E. 

amplezicaule Lam. eneyel. meth. vol. 2 p. 574 (1736). — Vulg. Pufulte. 

Sburătoave. — d. lunie- August. Prin crânguri, tuferişiuri, locuri des- 

chise în părţi josnice umede, zăvoiuri. Rimnie, (Gurănoea. (E. parvi- 

florum Urec. in Br. prodr. p. 217-non Schreb.); Câmpulung, Rucăr, 

Valea- Muierei; Vulcana ; Câmpina; Văleni; Agapiea; Mânăstirea 

Neamţului (Chan. exsic. Grec. enum. p. 24); subt Fălticeni pe lingă 

iazul Cioslacilor; laşi pe la pădurea Birnovel. 

4. E. parviflorum Schreb. spicil. fl. lipsc. p. 146 (1771); Sturm 

deutsch. h. 31; Koch syn. p. 265; Sehlechtd. Lang. deutsch. fl. vol. 22 

fig. 2260. [. hirsutum f. |. spec. p. 49%. E. pubescens Roth. tent. ÎL. 

germ. | p. 167 (1789). — d. lunie, lulie. La locuri umede, prin iivedi, 

văi montane şi subalpine. Broşteni, Străhaea; Rimnic, Călimăneşti ; 

Predeal, Sinaia; Câmpina, "Telega ; Perişi, Mogoşoea, Chitila; Monăs- 

tirea Neamţului (Chan. exsic. (Grec. enum. p. 24%); în Suceava pe Stă- 

nişioara, la Broşteni; laşi; Botoşiani. 

* * Foile scurt peţiolate, baza rotundată sau subcordată. 

5. E. montanum |. spec. p. 494; Sturm deutsch. h. 72; koch 

syn. p. 255 excepto var. f et 4; Boiss. (1. orient. 2 p. 747; Schlechtd. 

Lang. deutseh. vol. 22 fig. 2263 ; Sag. et Sehn. carpat. centr. 2 p. 178. — 

I. lunie- August. Locuri umbrose prin păduri în regiunea montană şi 

a dealurilor mari. Verciorova, valea Bahnei; valea 'Ţesnei; Baea-de- 

Aramă ; Lainici; Monăstirea Bistriţei ; Olăneşti, Rimnie, Gurăndea ; 

Călimăneşti, Coziea; Curtea-de-Argeşi; Predeal, Buşteni, Sinaia (Grec. 

enum. p. 24); Câmpina; Tirgu-Oenei, Slănic; Valea-Crăcoanilor; Aga- 

piea, Monăstirea Neamţului (Chan. exsie. Grec. enum. p. 24); la Broş- 

teni pe Bistriţa şi pe Neagra ; laşi, Socola. 
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6. E. heterocaule (x. supra-montanum-tetragonurm) Borb. 

hazai epilob. ismeretehez 1879 p. 15 ex deseriptione. — d, Iunie, Iulie. 
Prin locuri umbrose, pe coste schistose, în regiunea montană inferioră. 
Valea Oltului la Coziea, Şipote şi Cirlige. 

7. E. collinum (mel. fl. baden. 4 p. 265 (1826); Rehb. germ. 
exc. p. 686; Schur enum. transs. p. 213; Sag. et Sechn. carpat. centr. 2 
p. 178. E. montanum 3. collinum Koch syn. p. 266. E. montanum B. 
tenellum Heutt. enum. banat.p. 69 sec. Borb. |. c.p. 14. E. perramosum 
Schur enum. transs. p. 213 (1866). — d. Lulie, August. Tuferişiuri, 
locuri deszhise în regiunea montană. Călimăneşti, Coziea; Corbeni ; 
Predeal, Buşteni; în Suceava pe Stănişioara, la Broşteni pe Neagra şi 
la gura Barnarului. 

*** Poile manifest-peţiolate, la bază ângustate. 
8. E. lanceolatum Sc). et Maur. flor. rom. prodr. p. 38 tab. | 

lig. 2 (1818)!; Koch syn. edit. II suppl. p. 1022 (1843); Schlechtd. 
Lang. deutsch. vol. 22 p.202;Borb. 1. c.p. 12. E. virgatum B. lanceolatum 
Hehb. germ. exc. n. 4089 p. 636 (1832); Sturm. deutsch. h. 72. — 
4, lunie, Iulie. Costele petrose ale munţilor la locuri umede. Vercic- 
rova; Baea-de-Aramă în Valea-Găinei; "Tismana. 

2. Stigma întrâgă globulară. 

a. Semințele papilose. 

ș Caulii cu 2-4 muchii decurente mai mult sau mai puţin ex- 
presive. 

* Foile lung peţiolate, la bază cuneato-ângustate. 
9. E. roseum Schreb. spicil. fl. lipsc. p. 147 (1771); Sturm 

deutsch. h. 81 tab. 9; Koch syn. p. 267; Sehlechtd. Lang. deutsch. 
vol. 22, p. 209 fig. 2266. — Y. Iulie, August. Prin locuri umede - 
umbrose, văi montane şi pe lingă riuşicre. — Baea-de-Aramă ; Lai- 
nici; Călimăneşti, Coziea; Sinaia, laşi pe la Socola, Răpedea; în Su- 
„ceava pe Stănişioara, la Broşteri pe Neagra. 

** Foile sesile sau cam decurente, rare-ori subpeţiolate. 
10. E. tetragonum |. spec. p. 494; Sturm deutsch. h.S1; 

Koch syn. p. 267 exclus. synon.; Boiss. fl. orient. 2 p. 748; 

Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 22 fig. 9262. E. adnatum Griseb. bot. 

zeit. X p. 554 (1552). E. decurrens Spreneg. hort. halen. ann. 1812. 

E. obscurum Sehmidt fl. bohem. 4% p. Sl-non Schreb. — Y, Iunie, 

Iulie. Locuri umede, şianțuri pe lingă şosele, gropi. Veârciorova 

spre Gura-Văei; Baea-de-Aramă ; Tismana. 
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11. E. Lamyi F. Schultz in Flora ann. 1514 p. 506; Gren. Godr. 

N. fr. ] p. 59. E. obscurum Fries. herb. norm. VIII p. 42- non Schreb. 

E. virgatum Lamy ap. Wirtg. pl. critic. n. 236 bis (1558); Koch syn. 

ed. 2 p. 266 exp. et in Sturm deutsch. h. ȘI tab.6 except. f.et D 

- non Fries. — 4, lunie, lulie. Crânguri, locuri deschise, şianţuri, 

gropi ude. Vârciorova; Morteni, Vultureanca; Ciocăneşti; Tulcea, Ni- 
colițel. 

12.E. obscurum Schreb. spicil. îl. lipse. p. 147 (1771); Rehb. 

germ. exs. p. 634. E. virgatum Fries. nov. p. 113 (1519); Gren. Godr- 

fl. fr. 1 p.578; Sehlechtd. Lang. deutsch. vol. 22 p. 195 fig. 2261. 

E. purpurascens Gilib. îl. lithuan. 5 p. 159 (1751). — Y, lulie, August. 

Locuri umede, mlăştini. Vultureanca pe la pădurea Mortenilor; 

Predeal. 

+ Caulii cilindrici fără muchii decurente aparente. 

13. E. trigonum Schrank Dbaier. fl. 1 p. 644 (1789); Sturm 

deutsch. h. 31 tab. 10; Koch syn.p. 267; Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 580; 

Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 22 fig. 2267. E. roseum v. trigonum 

DC. prodr. 3 p. 41.— Ă, lulie, August. Locuri umede umbrâse în 

văile montane. Valea Dimbovicidrei; Buceci în valea Peleşiului la 
Cascade (Kncht.). 

14. E. palustris L. spec. p. 495; Sturm deutsch. h. 31; Koch 

syn. p. 266; Boiss. fl. orient. vol. 2 p. 718; Sag. et Schn. earpat. 

centr. 2 p. 180; Schlechtd. Lang. deutsch. fl. vol. 22 fig. 2265. — 

d. Iulie, August. Locuri umede turfacee în regiunea montană. Sinaia 

(Knecht.); Monăstirea Neamţului (Chan. exsie. Grec. enum. p. 24); 

in Suceava pe Stănişioara la deal de Iesle; Broşteni pe Neagra. 

&. pilosum Koch syn. p. 266. -—— Prin rovinele din livedile de la 

Schitul Rarcu, mult. 

b. — Semințele netede; specii glabrescente avend caulii cu muchii. 

15. E. alsinefolium Vill. prosp. p. 45 (1779) Gren. Godr. fl. 

ir. 1 p. 577. E. origanifolium Lam. eneycl. meth. 2 p. 376 (1786); 

Sturm deutsch. h. 31 tab. 11; Koch syn. p. 267; Schlechtd. Lang. 

deutsch. vol. 22 fig. 2269. — Y. Iulie, August. În regiunea alpină, pe 
lingă isvore. Munţii Godeanului în Mehedinţi ; Negoiu, Jipu şi Picu- 
cata în Argeşi; Buceci la Oberşia-lalomiţei (Knecht.); Ceahlău; Ra- 

ru, Pietrele-Doamnei. 

16. E. alpinum |. spec. p.495; Sturm deutsch. h. 31 tab. 12; 
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Koch syn. p. 268; Gren. Godr. fl. fr. lp. 577; Schlechtd. Lang. 
deutsch. vol. 22 fig. 22683 optime. Epilobium anagallioides Lam. encyel. 

mâth. 2 p. 376 (1786). — d, lulie, August. Stânci alpine, pe lingă 

isvore şi pe lingă zăpadă veche: (odeanu; Negoiu; Păpuşea; Buceci 
la Oberşiea-lalomiţei (Knecht.) şi pe Caraimanu. 

2. ENOTHERA /. gen. n. 70. 

- 

1. E. biennis |. spec. p. 492; Sturm deutsch. h. 5; Koch syn. 

p. 444; Gren. Godr. fl. fr. | p. 584; Sehlechtd. Lang. deutsch. 22 

fig. 2254. Onagra biennis Scop. fl. carn. 1 p. 269 (1760). — 3 Lunie- 

August. Prin locuri umede josnice, petrişiuri, schisturi, pruntişiul 

apelor. Rimnic, Călimăneşti, Coziea; lunca Argeşiului pe la Goleşti, 
Leordeni, Conţeşti, Ghergani ; Comana, (rădiştea ; valea Cociocului, 

Perişi; lunca Ialomiţei pe la Crivina; Buşteni, Sinaia pe prunturile 

Prahovei ; in lunca Moldovei partea despre Mălin. 

Trib. II. CIRCA. Receptacul depăşeşte lungimea ovarică ; cap- 

sulă ovato-globosă 2-loculară, bivalvică, loculele 2-spermice ; petalele 

dou&, staminele dou: isostemone. 

3. CIROZEA /. gen. 24. 

1. C. lutetiana |. spec. p. 12; Sturm deutsch. h. 25; DU. 

prodr. 3p. 63; Koch syn. p. 269; Gren. Godr. fl. fr. ip. 586; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 22 fig. 2970. — Vulg. Telişcă. Vrăjitore. 

Vrătilică. — Y, lulie, August. Păduri mai ales prin făget. Cerneţi; 

Broşteni ; "Tismana; Monăstirea Horezu, Bistriţa ; Olăneşti, Coziea, 

Stănişioara; Corbeni pe Ghiţu; Câmpulung; Vulcana; Câmpina ; Co- 

marnic, Sinaia (Grec. enum. p. 24); Agapiea, Monăstirea Neamţu 

(Chan. exsic. Grec. enum. p. 24); în Suceava pe Stânişioara, Broşteni 

pe Neagra. 
Variază întru-câtva, avend forma foilor sale ovate cu baza ro- 

tundă: C. lutetiana ovalifolia Lasch. bot. zeit. 1870 n. 47-49; sau a- 

vend foile ovate şi la bază cordate: var. cor 4ifolia Lasch. l.c. Sehlechtd. 

liane. |. e, 

2. C. intermedia hr. beitr. 4 p. 42 (1739); Koch syn. 

p. 269; Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 586; Sehlechtd. Lang. deutsch. 22 

fig. 2971. C. alpina f. intermedia DC. prodr. 3 p. 65. — d. Iulie, Au- 

oust. Păduri în regiunea montană subalpină. Valea Monăstirei bis- 

trița ; Buceei; Tirgu-Ocnei şi munţii Slănicului în Moldova; Agapia pe 

la Sichla ; la Broşteni pe Bistriţa şi pe Neagra. 
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3. C. alpina |. spec.p. 12; Sturm deutsch. h. 23; DC. prodr. 3 

p. 63; Koch syn.p. 269; Gren.Godr. fl. fr. lp.558; Schlecehtd. Lang. 

deutsch. 22 fig. 2972. — d, Iulie, August. Locuri umede, stânci cu 

muşchi, locuri umbrâse in regiunea subalpină: Negoiu; Sinaia, Buş- 

teni; Agapiea la pescerea Sântei-Teodora (Grec. enum. p. 24); Slă- 

nicu din Bacău; la Broşteni pe Bistriţa şi pe Neagra. 

Trib. III. TRAPEX. Receptaculul nu depăseşte ovariul; fructul 

nucamentaceu tare, cu proeminenţi cornose, unilocular monosperm ; 

corola regulată de 4 petale, 4 stamine : isostemone. 

4. TRAPA 1. gen. n. 137. 

1. T. natans |. spec.p. 175; Sturm deutsch. h.30; DC. prodr. 3 

p. 63; Koch syn. p. 269; Gren. Godr. Îl. fr. 1 p.588; Sehleehtd. Lang. 

deutsch. 22 fig. 2274. — Vulg. Castane-de-baltă. Ciuline. — (O) lunie, 

lulie. Bălţile mari danubiale. Potel, Celei în Romanați; Turnu-Măgu- 

rele (Grec. enum. p. 24); Giurgiu; Feteşti; Brăila; Tulcea la Dunaveţ. 

XLI. HALORAGIACE/AE Ach. Rich. 6lem. bot. ex p. 

1. MYRIOPHYLLUM 1. gen. n. 1056. 

1. M. verticillatum L. spec. p. 1410; DC. prodr. 3 p. 65; 

Koch syn. p. 270; Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 587; Sehlechtd. Lang. 

deutsch. 22 fig. 2279.—Vulg. Brădişi. Mălura-bălței. Peniţă. Prisnel.— 
d, Iulie, August. Ape limpedi stagnante şi cam profunde, heleşteuri. 

Bucureşti pe Colentina (Grec. enum. p. 24); Comana prin Câlnişte; 
Neamţu (Chan. exsic.) 

2. M. spicatum L. spec. p. 1410; DC. prodr. 3 p. 63; Koch 

syn. p. 270; Gren. Godr. Îl. tr. 1 p. 585; Schlechtd. Lang. deutsch. 

29 fig. 2280. — d, lulie, August. Vulg. Aceleaşi numiri. — 'Tot prin 

ape adinci stagnante, heleşteuri. Câmpina; Bucureşti pe Colentina la 

Herestreu, la Teiu, la Panteleimon şi Cernica (Grec. enum. p. 24); 

Comana. 

XLII. RIBESIACEA Endl. gen. 893. 

1. RIBES 1. gen. n. 25. 

Ş 1. Pedunculii axilari 1-3 flori; caulii şi ramurile cu spini; 

caliciul pelviform. 

1. R. Grossularia LL. specp. 291; DC. prodr. 3 p. 478; Koch 
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syn. p. 292; Ledeb. [1]. ross. 2 p. 194. — Vulg. Agreşi. Burboană. hi- 

zichie. — b Aprilie, Maiu. Variază: 

o. glanduloso-setosum Koch syn. p. 292; Ledeb. l.c. et Auct. plur. 

h. Grossularia L. spec. p. 291; Sturm deutsch. h. 4 tab. 4; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 22 fig. 2286. — Păduri în regiunea montană. Muntele 

Rartu în Suceava (Br.) şi în cheile Barnarului. 

f. pubescens. Koch |. c.; Ledeb. |. c.; Gren. Godr. îl. fr. 1 

p. 635. BP. Voa-crispa L. spec. p. 292; Sturm deutsch. h. 4% tab. 13. 

Păduri în regiunea montană. Dimbovicioara la deal de peşteră; Mo- 

nastirea Neamţu (Chan.) 

7. spinosissima DC. prodr. 3 p. 418. — In regiunea montană 

alpină şi subalpină. Bucecila Sinaia prin valea Peleşiului.-— Deosebit 

de spinii intraxilari tripartiţi şi viguroşi, cum există la precedentele, 
ramurele sale sunt imbrăcate şi cu spinişiori subţiri, debili, cam re- 
trorşi şi denşi; ovariul insă pubescent şi cu denşi peri setoso-glanduloşi. 

Speciea acesta este introdusă în cultură; există asemenea şi forma 

cu foile, pedunculii, bractecle şi ovariul glabre: Ribes reclinatum L. 

spec. p. 291; synon. BR. Grossularia vi. glabrum Koch 1. €,, ale căruia 

bobe ajung a îi luciose şi roşietice la maturitate. 

Ş 2. Pedunculii axilari racemiflori; caulii inermi; caliciul pelvi- 

torm sau prelung campanulat. 

2. R. alpinum L. spec. p. 291; Sturm deutsch. h. 51; DC. prodr 

3 p. 480; Koch syn. p. 292; Ledeb. fl. ross. 2 p. 196; Gren. Godr. 

fl. fr. 1 p. 635; Schlechtd. Lang. deutsch. 22 fig. 2287. — b Maiu, 

lunie. Păduri în regiunea montană subalpină. Păpuşea; Buceci. 

3. R. petrzum Wulf. in Jacq. miscell. 2 p. 36 (1781); Sturm 

deutsch. h. 56; DC. prodr. 3 p. 481; Koch syn. p. 293; Gren. Godr. 

fl. fr. 1 p. 636; Schlechtd. Lang. deutsch. 22 fig. 2290. — Vulg. 

Coacăzu-de-munte. Pomuşioară. Păltior. — tb Aprilie -lunie. Păduri 

în regiunea montană, locuri umbrose umede. Broşteni în Suceava la 
cheile Barnarului (Br.)! şi pe Barnarelul. 

4. R. rubrum L. spec. p. 290; Sturm deutsch. h. 4; DC. prodr. 

3 p. 451 var. 6; Koch syn. p. 293 excepto. var. £; — Gren. Godr. fl. 

în. | p. 626. — Coacăz. Coasăz-roşiu. Pomuşidră. — tb Aprilie, Maiu. 

Introdus şi torte vulgarizat în cultură. 

e fi. nigrum L.. spec. p. 291; vulg. Coacăz-negru. Cassis ; asemenea 

Şi A. aureum Pursh îl. amer. septentr. 1 p, 164.—t Aprilie, Maiu.— 
Naturalizaţi şi puţin vulgarizaţi la noi. 
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XLIV. PHILADELPHACEAE Don in DC. prodr. 3 p. 205. 

1. PHILADELPHUS 1. gen n. 614. 

1. Ph. coronarius |. spec. p. 671; Sturm deutsch. h. 3; DC. 

prodr, 3 p. 205; Koch syn. p. 275; Boiss. fl. orient. 2 p. 814. Syringa 

suaveolens Manch meth. p. 6785 (1794). — Vulg. Sirinderică. Lă- 

miiță. — în Maiu, lunie. Arbust naturalizat şi forte vulgarizat la noi 
pentru grădini şi parcuri. 

e Deutzia scabra 'Thumb. şi D. graci/is 'Thumb. — Arbuşti de 
horticultură. 

XLV. SAXIFRAGACEAE DC. prodr. 4 p. 1. 

1. SAXIFRAGA /. gen. n. 704. 

Ş 1. Tulpina dotată cu lăstari perenanţi; caulii avend la bază 

foi rozulare, pe delung cu sau foră foi. 

A. Foile pe totă marginea sau numa la virf sunt cu dungă 

albă cartilaginee. 

|. Aizonia: foile caulinare alterne, totă marginea lor cu dungă 

albă cartilaginee netedă sau dentată ; cilii foilor şi perii nearticulaţi ; 

receptaculul forte concav consudai cu ovariul; staminele epigine, 

filamentele subulate la virt, seminţele ovato-trigonice rugose. 

a. Cotylew : toile plane, spatulate sau ligulate, marginea car- 

tilagineo-dentată. 

* Florile albe. 

4. S. Aizoon J:cq. fl. austr. d p. 15 (1773); Sturm deutsch. h. 

33; DC. prodr. 4 p. 19; Koch syn. p. 294; Schleehtd. Lang. deutsch. 26 

fig. 2663. — 9, lulie, August. — Varieză: 

a. brevifolia Sternb. revis. saxilr. p. 4 (1910). $. Aizoon g. vul- 

garis Ser. in DC. prodr. 4 p. 19; S. Aizoon fi. minor Koch syn. p. 294, 

Foile scurte oblung-ovate. In plaiul Osliei pe Bulzu la stâncile dise 

Biserici ; Moldoveanu; Negoiu; Buceci; Ceahlăul (Knecht.) 

f. recta Ser. in DC. prodr. 4 p. 19. S. recta Lapeyr. fl. pyren. 33 

tab. 15; abreg. p. 225. S$. Aizoon a. major Koch syn. p. 294. Foil. 

oblungi lineare şi la virf nu mult lăţite. Buceci (S$. Aizoon Grec. enum. 
p. 26); Ceahlău. 

7. intacta. - Ș. intacta Willd. en. hort. berol. 1 p. 75 (1089); DC. 
prodr. 4 p. 20, Diferă de precedentele prin lipsa punctelor purpurii 

pe petale. Buceci, frecuentă; 
2. robusta (An S. robusta Schott Nyn. Ky. analecla p. 22?). Com- 
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parativ cu precedentele, diferă prin portul scu înalt şi robust, prin 

foile sale rozulare cu mult mai ample şi robuste, avend seraturele mai 
late şi acuminate. Buceci la Schitul lalomiţa. 

2. S$. cultrata Schoit. Nym. Ky. analec. p. 23 (1554); Fuss 

transs. excurs. p. 255, $. longifolia, S. crustata, S. elatior Auct. transs. 

ex parte-non Lapeyr nec [Host nec Mert. et Koch. — d, lulie. August. 

Stânei prin locuri umbrose în regiunea subalpină, quasi alpină. Valea 

Tesnei la Gaura-Fetei; Moldoveanu; Dimboviciora; Buceci pe Jipi 

(Knecht.), pe Babele, pe Costila; Ceahlău (Knecht.) ; în Rar&u pe 

Pietrile-Doamnei. 

&: Florile galbene. 

3. S. demissa Scholt ast. bot. zeit. ann. 1859 p. Set Auct. 

transs. recent. S. mutata Baumg. enum. transs. | p. 371 (1816), Auct. 

transs. nonnull. etiam Engler fl. saxon. p. 249 quoad plantam transsil- 

vanicam - non LL. spec. 570. Ș. transsilvanica Fuss. transs. excurs. 

p. 236 (1566). — Y. lulie, August. Stânci alpine. Buceci la Schitul 

Ialomiţa, în Valea-Cerbului, Piatra-Arsă (Knecht.) 

b. Pseudocoty/lea : toile plane sau uşior concave, e, spatulate sau lin- 

gulate, marginea netedă. 

4. S. luteoviridis Scholt. est. bot. zeit. ann. 1551 p. 65; Auct. 

transs. fere omn. 5. /uteopurpurea Baumg. enum. transs. | p. 372 (1316) 

- non Lapeyr. (1813). — 9. Maiu, lunie. Pe stânci petrose în regiunea 

alpină. Negoiu; Păpuşea; Buceci ; Piatra-Mare ; Ceahlău; Pietrile- 
Domnei. 

5. S. Rocheliana Siermnb. saxitr. suppl. 1p. 2 (1822); Host. fl. 

austr. l p. 501 (1827); DC. prodr. 4 p. 22. S. eresia Baumeg. enum. 

transs. 1 p. 374 (1516) et Auct. transs. plur. - non L. S. pseudocesia 

Rochel rar. banat. tab. 3 (1828). — Y. Maiu, lunie. Pe stânci jurasice. 

Munţii Mehedinţului spre Mehadiea şi în valea 'Țesnei la Gaura-Fetei. 

2, Porphyrion: foile caulinare oposite, au marginea ciliată, 
insă la virt cu dungă albă cartilaginee avend 1-3 scumame punc- 
tate ce mai târdiu se scutur; cilii nearticulaţi; receptaculul concav, 

staminele epigine au filamentul subulat ; seminţele netede sau rugulose. 

6. S. Baumgartenii Scholt ast. bot. zeit. ann. 1857 p. 19%. 
Ș. retusa Baumg. enum. transs. 1 p. 382 (1816); Wablenb. et Auct. 
transs. ex. p. - non (ou, ill. (1773). — d. lunie, lulie. Stânci pe pis- 
curile alpine. Buceci. 
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7. S. oppositifolia [. spec. p. 575; DC. prodr. 4 p. 17; Koch 

syn. p. 297; Sag. et. Sehn. carpat. centr. 2 p. 169; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 26 fig. 2672. S. retusa Sternb. ap. Sturm deutsch h. 35 tab. 13 

- non Lapeyr. — Y, lulie, August. Stânci şi piscuri alpine. Negoiu; 

Păpuşea; Buceci pe Caraimanu (Knecht.), la Strunga pe Bătrinele ; 

Ceahlău. 

Exemplarele din Buceci de pe Caraimanu ar corespunde cu $. 

oppositifolia fi. distans Ser. in DC. prodr. + p. 18, avend foile lăstarilor 

sterili lax-distante, pe când la forma specifică, dupe cum autorii des- 

criu, foile sunt dense şi 4- fariu imbricate, 

B. Foile peste tot verdi şi ierbacee neavend marginea cartila- 
ginee şi nici cruste punctate. 

+ Cilii şi perii nearticulaţi. 
|. Hirculus: caulii floriferi foliaţi pe delungul lor; recepta- 

culul concav portă sepalele orisontal-întinse ; filamentele la virf subu- 

late; seminţele lunguleţe negriciose. 

8. S. Aizoides |. spec. p. 576 sec. diagnosem Linnăi „foliis 

caulinis lineari-subulatis sparsis nudis inermibus* ; Sturm deutsch. h. 35 

tab. 9 exclus. litt. D.; Sehlechtd. Lang. dutsch. 26 fig. 2677 exclus. 

litt. 1: foha ciliata. $. Aizoides *. integra Ser. in DC. prodr. 4 p. 47.— 

A. lulie, August. Lespedi, schisturi, petrişiuri pe lângă riuşiore în re- 

giunea montană; Negoiu; Buceci, f. frecuentă; pe Ceahlău. 

Forma cu foile lineare alterne ciliate (S. automnalis L. spec. pl. 

ed. 2 p. 575, Sturm. deutsch. h. 1 tab. 10; 5. Aizoides Koch. syn. 

p. 298 et Auct. fere omn.) pe la noi n'armn găsit'o. 

9. S. bryoides [.. spec. 572; Sturm. deutsch. h. 33; Koch. syn. 

p. 295 Schlechtd. Lang. deutsch. 26 fig. 2675. S. aspera f. bryoides 

DC. prodr. 4 p. 46. — YI. lulie, August. Piscuri alpine. În Mehedinţi 

pe Murariu şi Bulzu; Buceci la Omu (Knecht.) 

2. Arabidia: caulii floriferi seapiformi netoliaţi; receptaculul 
mai puţin concav portă sepale reflexe şi necoerent cu ovariul; fila- 

mentele la virf subulate; semințele lungitudinal-striate. 
10. S. stellaris [.. spec. p. 572; Sturm deutsch. h. 35 tab. 3; 

DC. prodr. 4 p. 40 var. 2; Koch syn. p. 298; Schlechtendal Lang. 

deutsch. 26 fig. 2679; Sag. et Schn. carpat. centr. 2 p. 170. S$. stellaris 

b) hispidula Bochel rar. ban. fig. Ș. — 9, lunie, lulie. Stânci la locuri 

umede umbrose în regiunea alpină, subalpină. Godeanu; Negoiu; Pă- 

puşea; Buceci la Cascadele Peleşiului; Predeal pe Clăbucetul Taurului. 
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+ Cilii şi perii articulaţi. 

I. Hydatica: caulii floriferi fără oi, seapitorini; receptaculul 

puţin concav portă sepale reflexe şi necoerent cu ovariul; filamentele 

la virf dilatate ; seminţele globose rugose. 

11. S. cuneifolia [.. spec. p. 574; Sturm. deutsch. h. 35 tab5; 

DC. prodr. 4 p. 41 var. z; Koch syn. p. 299; Sehlechtendal Lang. 
deutsch. 26 fig. 2680. — I, lunie, Iulie. Stânci în văi şi locuri um- 

brose umede. Tismana ; Lainici; Bistriţa ; Coziea pe Cărlige şi Foar- 

feca ; Muntele Coziea pe la Stănişioara; Negoiu; Picucata; Dimbovi- 

cioara; Predeal, Buşteni; Sinaia (Grec. enum. p. 26). 

2. Dactyloides: caulii floriferi foliaţi sau nefoliaţi ; recepta- 

culul concav şi consudat cu ovaiul, pârtă sepalele erecte sau întinse şi 

puţin coherente prin baza lor; filamentele la virf subulate; seminţele 

eliptice rugose. 

12. S. pedemontana All. fl. pedem. 2 p. 75 tab. 2lfig. det 

(1785); Koch syn. p. 300. 5. pedemontana fi. laziflora et i. crenata 

DC. prodr. 4 p. 29. $. heterophylla Sternb. in Sturm deutsch. h. 55 

tab. 16. $. cymosa W. et Kit. rar. hung. 1 tab. 58 (1802). 5. Allionii 

Baumg. enum. transs. | p. 357 et Auet. transs. — Y, lunie, lulie. 

Stânci la locuri umede umbrose în regiunea montană. Plaiul Osliei la 

Riuşeţ în Mehedinţi ; valea Oltului pe Cârlige la Şipote; în Argeşi pe 

Moldoveanu şi pe Negoiu. 

13. S. muscoides Wulf. in Jacq. miscell. 2 p. 125 (1781); DC. 

prodr. 4 p. 25; Koch syn. p. 300; Gren, Godr. fl. ir. l p. 651. S. cas- 

pitosa Scop. fl. carn. 1 p. 293 tab. 14% bona (1760). — d. lunie, lulie. 

Stânci, prin văi alpine şi subalpine. Negoiu ; Buceci. — Variază : 

a. uniflora (aud. îl. helv. 3 p. 181 (15285); DC. prodr. 4 p. 26. 

Ș. muscoides a. compacta Koch syn. p. 300 (1543); Gren. Godr. fl. fr. 1 

p. 651. — Lăstarii scurţi şi îndesaţi, foile pe dinşii dense şi imbricate 

aşia că rozetele ce întocmese nu sunt explanate şi totul constitue un 

stuf globos din care resar cauli numeroși, scurţi de 4 cent., subţiri şi 

1-2 flori; 

f. e/atior Gaud. |. c. DC. |. c.— 5. muscoides Sternb. in Sturm. 

deutsch.! h. 35 t. 14; Sehlechtd. Lang. deutsch. 26 fig. 2635. S. mus- 

coiles “. laza Koch syn. p. 300; Gren. Godr. |. e. — Lăstarii lungi şi 

întinşi, foile mai lungi şi lax-imbricate; caulii glabri subţiri aprope 

10 cent. purtând la virf o cimă laxă de 3-5 flori. 

[. moschata (aud. |. c. 5. moschata Wult. ap. Jaeq. miscell. 2 

p. 128 tab. 21 fig. 21 (1781); Sturm. deutsch. h. 35 tab. 15. $. Rei 



234 CONSPECTUL SISTEMATIC 

Schott. Nym. Ky. analect. p. 30 (1554). — Diferă de precedenta 

numa prin perii sci viscoşi micuței ce sunt pe cauli şi a locuri pe foi, 
emanend o odore plăcută. — d, Stânci alpine. Murariu şi Scărişiora 

subt Godeanu; Negoiu; Buceci (Knecht.)! 

14. S. sedoides [..spec.p.572; Wulf. in Jacq. miscell. 2 tab. 21 

fig. 22! Sturm deutsch. h. 35 tab. 10; Koch syn. p. 303; Schlechtd. 

Lang. deutseh. 26 fig. 2658. Ș. sedoides a. flavida Ser. in DC. prodr. 4 

p. 25. — , lulie, August. Stânei în părţi umbrose umede. Buceci în 

Valea-Albă pe laturele Caraimanului. 

15. S. trichodes Scop. fl. carn. p. 295 tab. 15 (ed. 1772). $. 

muscoides All. pedem. 2 p. 70 tab. 61 fig. 21 (1795). S. planifolia 

Lapeyr. fl. pyren. p. 31 (1795); Koch syn. p. 303; Gren. Godr. fl. fr. 1 

p. 652; Sehlechtd. Lang. deutsch. 26 fig. 2659. S$. planifolia f. tenera 

Suter in Sturm deutsch. h. 40 tab. 13. $. planifolia a. albida Ser. in 
DC. prodr. 4 p. 24. — 9. Iulie, August. Stânci în regiunea alpină. 

Buceci pe Babele (Br.) 

16. S. androsacea [. spec. p. 571; Sturm deutsch. h. 33 

tab. 13 sed non satis bene; Koch syn. p. 304; Gren. Godr. fl. fr. 1 

p. 652; Sehlechtd. Lang. deutsch. 26 fig. 2691 optime. Sag. et Sehn. 

carpat. centr. 2 p. 172. 8. undrosacea fi. tridentata Gaud, îl. helv. 5 

p. 115; DC. prodr. 4p. 24. — Y, lunie, lulie. Regiunea alpină. Ne- 

goiu; Oiticu; Buceci la Strunga (Grec. enum. p. 26), pe Omu şi pe 

Caraimanu (Br., Knecht); Ceahlău (Knecht.) 

Ş 2. Tulpina fără lăstari şi devine un caul purtând foi bazilare şi 

foi alterne caulinare. 

1. Tridactylites: caul foliat, foile cuneate iar virful trilobat 

sau trifid foră bulbili axilari; receptaculul concav semiaderent cu 

ovariul. 
17. S. adscendens |. spec. p. 579; Schlechtd. Lang. deutsch. 

26 fig. 2692; Sag. et Schn. carpat. centr. 2 p. 172 et Auct. plur. 8. 

controversa Sternb. in Sturm deutsch. h. 33 tab. 14 (1812); Koch syn. 

p. 204. 5. controversa a. lobulata DC. prodr. 4 p. 34. — Y, lunie, lu- 

lie. Stânci mai mult sau mai puţin umbrose şi umede în regiunea 

montană alpină şi subalpină. Negoiu; Buceci în tot coprinsul; în 

Neamţu pe Grinţieşiu ; în Rar&u pe Piatra-Zimbrului. 

£. ramosissima Schur enum. transs. p. 239 (1866)) pro specie. 

S. adscendens fi. pigmea Koch ap. Sehlechtendal Lang. deutsch. 26 
fig. 2692, B (1886). Buceci pe Caraimanu (Knecht.) 
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1. major Schur |. e. Caul inalt ca de 20-30 cent. simplu la bază, 
insă de pe la mediloc în sus devine rămos, ramurile divergente, foile 
caulinare au virful dilatat trifid, lobii laterali mai mici; 

5. integrifolia. Uni-multicaulă, caulii subţiri ca de 10 cent. ne- 
ramificaţi, 2-3 (lori; foile radicale rozulate ovato-spatulate, cuneat- 
atenuate, virtul întreg sau uşiurel tridentat, cele caulinare alterne 
ovato-spatulate întregi sau unele la virf tridentulate. Buceci pe Ca- 
raimanu şi la Obârşiea-Ialomiţei (pro S. petriea Knecht. miss.) 

18. S. tridactylitis LL. spec. p.578; Sturm deutsch. h. 33 
tab. 15; DC. prodr. 4 p. 35; Koch syn. p. 304; Scehlechtă. Lang. 
deutsch. 26 fig. 2693; Sag. et Schn. earpat. centr. 2 p. 172. S. exilis 
Gaud. fl. helv. 3 p. 116. —(Q) Maiu, Iunie. Stânci calcare. Dobrogea 
la lenisala subt Castelul-Genovez. 

2. Nephrophyllum: eaul foliat, foile bazilare lung-peţiolate, 
reniforme, cele caulinare avenă bulbili axilari; receptaculul semiade- 
rent cu ovariul. 

19. S. cernua [.. spec. p. 577; DC. prodr. 4 p. 36; Koch syn. 
p. 305 ; Sag. et Schn. carpat. centr. 2p. 173. — E, Iulie, August. 
Stânci pe lângă isvore în regiunea montană alpină. Buceci pe Carai- 
manu (Knecht. leg.) 

20. S. carpatica hchb.germ. exc. p. 552(1832); Sag. et Schn. 
carp. centr. 2 p. 173; Neilr. diagn. p. 52 et Aust. transs. recent. S. ri- 
vularis Townson Travels in hung. p. 487 (1797)-non L..; Baumg. en. 
transs. 1 p. 383. $. sibiriea Wahlenb. fl. carpat.-non L. — Ş, Iulie, 
August. Stânei la locuri umede în regiunea alpină. Păpuşea ; Buceci 
pe Costila către Valea-Cerbului. 

3. Micropetală: caul foliat, foile bazilare lung-peţiolate re- 
niforme, cele caulinare fără bulbiii axilari; receptaculul prea puțin 
concav sau aprope plan neaderent cu ovariul; sepalele lungi, libere ; 
petalele lung unghiculate. 

21. S. heucherifolia Griscb.iter. hung. p. 317 (1852) et Auct. 
transs. recent. S. rotundifolia Baumg. enum. transs. | p. 376 et Act, 
transs. olim.-non L. $. fonticola A. Kerner cester. bot. zeit. ann. 1862 
p. 90; Neilr. diagn. p. 52.— d. Iunie, Iulie. Vâlcele umede, pe sol hu- 
mifer în regiunea alpină. Negoju pe Podeanu; Buceci în valea Pri- 
porului (Knecht.) şi la Oberşia-Peleşiului. 

22. S. Heuffelii Schott Nym. Ky. analecta p. 928 (1854); Neilr. 
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diagn. p. 52 et Auct. transs. recent. S. rotundifolia Heutf. enum. ba- 

nat. p. 75 pro p.-non L. $. rotundifolia ş. glunlulosa Griseb. spicil. 

rumel 1 p. 336 (L&to)-non 8. glunlulosa Willd. ex. Stev. în litt. 

ann. 1821, nec Wall. mss. ap. DC. prodr. 4 p. 45 (1880). — 4, Iunie, 

Iulie. Locuri umbrose, umede, în văi montane. Vâreiorova în valea 

Cerovăţului şi în valea Bahnei; valea '[esnei la Gaura-Fetei ; valea 

Monăstirei B'striţa; Coziea; Dimbovicioara, muntele Picucata în Ar- 
geşiu. 

2. CHRYSOSPLENIUM 1. gen. n. 535. 

|. Ch. alternifolium |. spec. p. 569; Sturm deutsch. h. 12; 

koch syn. p. 306; DC. prodr. 4p. 485; Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 660; 

Schleehtd. Lang. deutsch. 26 fig. 2702. — Y, Aprilie, Maiu. Păduri 

umbrose, codri; în regiunea subalpină şi alpestră. Culmea Cernei, 

Tismana; Rucăr, Dimbovicioara (Grec. enum. p. 27); Câmpulung ; 

Conţeşti, Leurdeni; Predeal, Buşteni, Sinaia; Câmpina ; în Botoşiani 

la pădurea Adineata. 

2. Ch. alpinum Schur verh. siebenb. ver. ann. 1859 p. 135. 

Ch. hamtsehaticum Janka in linnza vol. 30 p. 570 (1860)-non Fisch. 

ap. DC. prodr. 4 p. 48. CH. glaciale Fuss transs. excurs. p. 247(1566).— 

«|. lunie, lulie. În regiunea alpină pe piscuri eu zăpadă veche. În Ar- 

geşi pe mimţii Făgăraşului (Wolf, Simk. exsic.) 

XILVI. UMBELLIFER A Juss. gen. p. 218. 

Ord. 1. Orthospermae koch. Faţa internă a seminţelor plană sau 

UŞIOr convexă. 

Trib. |. ERYNGIEA Gren. Godr. Mericarpele fără coste, formeză 

un fruct ovoiul sau globos acoperit cu scuame sau cu ghimpi. Um- 

bel i simplă capituliformă sau neregulat compusă. 

1. SANICULA 1. gen. n. 326. 

4. S$. europaea LL. spec.p.329; Kochsyn. p. 208; DC. prodr. 4 

p. S%; Rchb. icon. germ. 21 tab. 6 fig. 1; Gren. Godr. fl. îr. 1 p. 757; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 27 fig. 2708. — 4. Maiu, lunie. Păduri, 

dumbrave; în regiunea montană şi submontană, Dealurile Cerneţului ; 

Tismana; Horezu ; Curtea-de-Argeşi, Corbeni ; Câmpulung, Dimbovi- 

cioara; Conţeşti; Piteşti; Sinaia (Grec. enum. p. 29); Văleni; Brăneşti, 

Pasărea; Comana; Neamţu, Pădurea - Braniştea (Chan. exsie. Grec. 

]. c.); Iaşi pe la Răpedea, Birnova; Broşteni, Rar&u. 
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2. ERYNGIUM 1. gen. n. 324. 

4. E. planum L. spec. p. 337; Koch syn. p. 510; Rehb. icon. 

germ. 21 tab. 7; Schlechtd. Lang. deutsch. 27 fig. 2718. — Vulg. 

Seaiu-vînăt. — Y. lunie, Iulie. Mărăcinişiuri, erânguleţe sau lăstari, 

câmpuri, drumuri. Severin ; Tirgujiul; Craiova; Câmpulung; Ghergani, 

iocăneşti (Grec. enum. 1580 p. 29); Vulcana, Pucioasa; Agapiea 
(E. amethustinum Grec. erbor. 1874-non L.), Neamţu (Chan.); Broşteni, 

Schitul Rareu; Vaslui, Schitul Hafaila ; Botoşiani, Agafton; Dobrogea. 

2. E. campestre [. spec. p. 337; Koch syn. p. 309; Rehb. icon. 

germ. 21 tab. 11; Schlechtd. Lang. deutsch. 27 fig. 2714. — Vulg. 

Seaiu- Dracului.  Seaiu- Vîntului. Spinu- Dracului. Spinu- Vîntului. — 

A, lulie, August. Câmpuri, mai cu seamă în regiunea şesurilor. Severin, 

Vinjiu; Craiova, Calafat; Tirgujiul; Bucureşti; Ploeşti; Brăila, Galaţi; 

Tecuci; Neamţu (Chan.); Fălticeni; în Dobrogea f. comun. 

3. E. maritimum |. spec. p. 337; Koch syn. p. 309; Rehb. 

ie. germ. 21 tab. 8; Schlechtd. Lang. deutsch 27 fig. 2716. — (3 
lunie- August. — Dunele maritime în Dobrogra: Sulina, Constanţa, 

'Tusla. 

Trib. II. ASTRANTIEE Gren. Godr. Mericarpele constituese un 

fruct cam prismatic, faţele având câte 5 coste primare ce port scuame 

dentiform-dispuse. Umbelă simplă forte involuerată. 

3. ASTRANTIA /. gen. n. 327. 

1. A. major |. spec. p. 330; Sturm deutsch. h. 29; Koch syn. 

p..909;. Rehb. icon. germ.'21 tab, 2; Gren. Godr. fl. fr. | p.'752; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 27 fig. 2713. — Y. lunie, lulie. Prin livedi, 

margini de păduri, tuferişiuri ; în regiunea montană subalpină. Tismana; 

Tirgujiul; Corbeni, Ghiţu; Câmpulung; Dimbovicioara, Valea-Muierei; 

Predeal, Urzicaru; Piatra-Mare; Buşteni, Sinaia, copios (Grec. enum. 

p. 29); Hangu în Neamţu. — Variază: 

o. vulgaris Stur sitz.- ber. 40 ann. 1862 p. 452. Statura înaltă ro- 

bustă, tote foliolele involuerului întregi ; 

6. montana Ștur op. cit. De statură mai mică, tote foliolele invo- 

lucrului întregi ; 

%. tridentata Stur op. cit. Stephani cat. horl. gorensk. 1812 

p. 47. A. intermedia M. Bieb. îl. t. e. 3 p. 194%(1819). A. inovoluerata Auct. 

transs. ex p.-non Koch nec Rehb. Statura mică sau mare, însă foliolele 

involuerului la vârf 2- 3- dentate. 

Grecescu D. Dr, — C, 1324. 13 
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2. A. alpestris lolschy exsic. n. 297 (1550) et ap. Stur sitz, 

ber. 40 p. 452 (1860). A. carniolica Baumg. enum. transs. 1 p. 212 ei 

Auct. transs. plur.-non Wulf. A. minor. Sehur. enum. transs. p. 246 

(1566)-non L. A. transsilvaniea Sehur |. e. p. 245. — d, lunie, lulie. 

Păduri montane. În Suceava pe Bistriţa la Madei, la Broşteni şi la 

Schilul Rareu ; Piatra, Bisericani. 

Trib. II. AMMIEE koch. Mericarpele lateral comprimate formând 

un lruct stenocarpic al căruia diametru tranversal s. suturale cu mult 

mai mie de cât diametrul antero-posterior; faţele lor având costele 

priinare egale filiforme sau pterigoide şi netede. Umbela compusă. 

4. CICUTA 1. gen. n. 354. 

i. C. virosa [. <pec. p. 363; Koch syn. p 310; Rehb. icon. 

germ. 21 tab. 12; Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 739; Schlechtd. Lang. deutsch. 

vol. 27 fig. 2719. — Vuig. Bucinişi-de-baltă. Cucută-mică. — €, Iulie, 

Nugust. Mlăştini, ape stagnante. Neamţu (Chan.); Fălticeni prin lacul 

Ciolsacilor, multă. 

5. APIUM 1. gen. n. d i 

370. 

i. A. graveolens Lin. spec. p. 379; Koch syn. p. 311; DC. 

prodr. 4 p. 104; Rechb. icon. germ. vol. 21 tab. 13 fig. 2; Sehlechtd. 

Lang. deutseh, vol. 27 fig. 2721. — Vulg. Selină. Țelină. — c3. lulie- 

Septembre. — Varidză: 

7. palustris: torma selbatică. Ape stagnante sau lin-fluente lim- 

pedi, neprotunde pe lingă litoratul maritim în Dobrogea: pe la 'Tusla, 

Mamaea ; Fălticeni pe lingă lacul Ciolsacilor, mult. 

î. dulce et “. repaceum DC. prodr. |. e. varietăţi cultivate pentru 

uzul alimentar. 

6. PETROSELINUM /70/jm. umbell. gen. Ip. 7S. 

4. P. sativum Iloffm. i. c.p. 75 (1814); Koch syn. p. ll; 

DC. prodr. 4 p. 102; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 27 fig. 27290. P. 

hortense Pehb. icon. germ. vol. 21 tab. 16 fig. 2. — Vulg. Pătrunjel. Pă- 

lvânjei. — 3 unic, lulie. În cultură pentru uzul alimentar. 

7. TRINIA /1J0//m. umbell. gen, I p. 92. 

1. T. Kitaibelii M. Pieb fl. t. c. dp. 246 (1519); Koch syn. add. 

p. 445 ; DU. prodr. 4 p. 103; Rehb. icon. germ. vol. 21 tab.30; 

Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 27 fig. 2796. Seseli pumilum L. spec. 
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p. 575. Pimpinela glauca W. el Kit. rar. hung. tab. 72 (1800)- non 
Lin. Rumia leiogona Janka west. bot. zeit. ann. 1856 p. 362-non C.A. 
Mey. — 4, Maiu, Iunie. Câmpuri, prin livedi, mărăcinişiuri, pe lingă 
grâne şi drumuri. Severin, Hinova ; Craiova; Băneasa, Comana ; lo- 
neşti, Vultureanca ; Ciocăneşti, Perişi; Chitila, Bucureşti ; Birlad; lași ; 
Dobrogea pe la Constanţa, Bairamdede, Tusla, Mangaliea. 

2. T. Henningii [loftm. umbell. p.94 (1814); Boise. fl. orient. 2 
hiuă 852. 7. vulgaris var. n. Henningii DC. prodr. 4 p. 103. 7. po 
&. Henningii Koch syn. p. 319. — Y. Maiu, lunie. Prin locuri ierbose. 
irlad la Crângu. 

8. FALCARIA hi. pentapet. 1699 n. 48 icon. 

1. F. Rivini [Host. (|. austr. | p. 381 (1827); Koch syn. p. 313; 
DC. prodr. 4 p. 110; Rehb. icon. germ. vol. 21 tab. 21; Sehlechtd. 
Lang. deutsch. vol. 27 fig. 9729. Sium Fualearia Lin. spec. p. 262. 
Drepanoplhllum sioides. Wibb. fl. werth. p. 196 (1799). Dr. agreste 
Hotfm. umbell. gen. 1 p. 109 (1814). — Vulg. Donnie. — d. Iulie, Au- 
gust. Gâmpuri, prin livedi, prin grâne, drumuri, dealuri, vii; specie 
vulgară la noi (Grec. enum. p. 28). Severin; Craiova; Tirgujiul; Vul- 
tureanca ; Titu, Ghergani; Băneasa, Comana; Bucureşti, Buftea, Pe- 
rişi; Ploeşti, Băicoi; Feteşti; Cotnari; Botoşiani; Dobrogea. 

9. AGOPODIUM /. en. n. yS. 

|. JE. Podagraria |. spec. p. 379; Koch syn. p. 314; DC 
prodr. 4p. 114; Rehb.icon.germ. 21 tab. 20; Sehlectd. Lang. deutsch. 27 
fig. 2737. — Vulg. Picioru-Caprei. — 9. Maiu- Iulie. Păduri, locuri 
umbrose umede. Dealurile Cerneţului ; Câmpulung; Ducăr, Valea-Mu- 
erei ; Predeal, Sinaia; Perişi, Chitila; Comana ; Neamţu la Pădurea- 
Braniștea (Chan.). 

10. CARUM /. en. n. %;. 

1. C. Carvi L. spec. p. 278; Koch syn. p. 314; DC. prodr. 4 
p. 115; Sehlechtd. Lang. deutseh. 27 fig. 2733. Bunium Carvi M. Bieb. 
fl. 4. e. 1p. 211 (1808); Rehh. icon. germ. vol. 21 tab. 31 fig. 2. — 
Vulg. Chimen. Chimion-sălbatic. Secărea. Secătrică. — 4. Maiu, Iunie. 
Livedi, poeni în regiunea montană subalpină şi alpestră. Corbeni ; 
Câmpulung; Rucăr, Valea-Muierei; Vulcana; Predeal, Buşteni, Și- 
naia ; Mohăstirea Neamţu ((han. exsic.); în ca a la Broşteni pe 
Neagra, la schitul Rarcu ; şi în cultură: Bucureşti (Grec enum. p. 28). 
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2. C. Bulbocastanum Koch umbell. p. 121 (1524); ejus syn. 

p. 315; DC. prodr. 4p. 115; Sehlechtd. Lang. deutsch. vol. 27 fig. 2734. 

DBunium Bulbocasatnum L. spec. p. 349; hehb. icon. germ.21 tab. 33.— 

Vulg. Alunele. Măndălaci. — Y, lunie, lulie. Prin păduri şi tuferişiuri. 

Severin, Cerneţi ; Bucureşti; Vaslui ; laşi ; în multe locuri cultivat pen. 

tru uzul alimentar (Grec. enum. p. 28). 

11. PIMPINELLA /. gen. n. 366. 

Ş 1. Fructul glabru ; tulpina perenică. 

1. P. magna |. mant. p. 217 (1771); Koch syn. p. 216; DC. 

prodr. 4% p. 119; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 27 fig. 2759. Tragose- 

linum magnum Moneh meth. p. 99. — d. Maiu, lunie. Livedi, poeni, 

margini de păduri în regiunea montană subalpină. Valea 'Țesnei şi pe 
Ciolanu-Mare ; Predeal, Buşteni, Sinaia; Mânăstirea Neamţu la pă- 

durea Pocrovu (Chan. exsic. Grec. enum. p. 28); Schitul Rar&u. 

3. rubra. P. rubra Hoppe ap. Koch syn. p. 316 (1843). În co- 
prinsul Bucecilor. 

2. P. saxifraga L. spec. p. 375; DC.prodr.4p. 120; Kochsyn. 

ed. Ilp. 316 et add.p. 446; Rcho. ic. germ. 21 tab. 28 exe. fig. IV; 

Boiss. fl. orient. 2 p. 973; Sehlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 27 

fig. 2740. — Y, Iulie, August. Locuri uscate în regiunea montană a 

dealurilor şi a câmpiilor, însă cu oarecare diferenţe de făptură, adică: 

a. alpestris Spreng. in Hoem et Schult. syst. VI (1820) p. 386; 

Koch syn.p.316 var.5; P. alpina Host fl. austr. 1. p. 399 (1827). De 

talie cu atât mai mică cu cât se găseşte în altitudini superiore, figura 

foliolelor rotundioră, au marginea prea uşior palmato-inciză, lobii lan- 

ceolataţi acuţi. Piatra-Mare, în regiunea sa alpină; Buceci, pe la înce- 

putul regiunei alpine. 

f. poteriifolia Koch |. e. var. ş; P. sazifraga A. minor poteriifolia 

Wallr. sched.p .123 (1822). De talie mai înălticică, are figura foliolelor 

subrotund-ovată, marginea lor crenată. Este forma tipică şi figurată 

în autori (ved. Rchb. 1. c. fig. [; Sehlechtd. et Lang. |. c.). În regiu- 

nea dealurilor şi a câmpiilor : Tirgujiu; Craiova, Rubăneşti ; Stolnici; 

Azuga; Ciocaneşti, Chitila, Bucureşti (Grec. enum. p. 28); Comana; 

Bacău; Piatra ; Rarcu. 

. major Wallr. sehed. p. 123; Koch |. e. var. z. De talie înaltă- 

50—S30c«m şi adesea robustă; foliolele foilor radicale late, ovate, eu 

marginea neregulat incizo-serată ; foile caulinare disectate. Prin pă- 
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duri sau locuri umbrose: Horez, Bistriţa, Cozica, Slănişioara; Craiova ; 

Valea Cacovei la Topoloveni; Predeal. 

d. pubescens Neilr. nieder-oster. p. 611 (1559). P. nigra Schur 

en. transs. p. 249et (1866) Auctor. transs. ap. Simk. en. transs. p. 252 

-non Willd. cujus stirps solum in (Germania borealis certe proveniens. 

Locuri aprice, tuterişe mă&nunte şi rărite. Baea-de-Aramă; Lainici ; în 
Dobrogea pe la Măcin. 

Ca şi cea deserisă de Schur sub numele de P. nigra, planta 
nostră de la Măcin este înaltă şi robustă, ca de 1 m. Axa caulinară, ra- 

murile, foile şi radele primare ale inflorescenţei sunt peste-tot dens şi 

cam albicios pubescente; radele secondare prea puţin şi sparsiu pu- 

bescente ; foile radicale mari, au foliolele late, ovate şi marginea uşior 

incizo-serată sau cam crenată; foile caulinare abortate şi reduse 
numa la vagina lor sau avend la virf câteva segmente de foliole 

iniţiale. 

$ 2. Fructul pubescent hispid. Perenice sau bienice. 
3. P. Tragium Vill. dauph. 2 p. 606 (1757); DC. prodr. 4 

p. 121; Rehb. ic. germ. 21 tab. 26; Boiss fl. or. 2p. 871. P. Tragium $ 

laciniata DC. |. e., Boiss. 1. e. —d, lunie, Iulie. Locuri aride, aprice, 

inculte. În Dobrogea pe la Gargalic, Perielie. 
e P. Anisum L. spec. p. 379; Rehb. ic. germ. 21 tab. 24. — 

CO) lulie, August. In cultură, puţin întinsă pe la noi, sub numele de 

Anason-românesc (Bucureşti). 

12. BERULA VW. e: Aoch deutsch. /l. Il. p. 33. 

1. B. angustifolia Koch in op. cit. p. 33 (1826); Rchb. icon. 

germ. 21 tab. 37; Boiss. fl. or. 2 p. 889; Schlechtd. et Lang. fl. v. 

deutsch. 27 fig. 2744. Sium angustifolium L. spec. p. 1672; DC. prodr. 4 

p. 125.— Y, Iulie, August. Mlăştini, rovine, bălți sau ape lin fluente. 

Cerneţi; Perişi, Chitila, Bucureşti (Grec. enum. p. 28); Comana. 

13. SIUM 1. gen. n. 348 (excl. spec.) 

1. S. latifolium LL. spec. p. 361; DC. prodr. 4 p. 12%; Koch 

syn p. 317; Rchb. ic. germ. 21 tab. 36; Sehlechtd. et Lang. îl. v. 

deutsch. 27 fig. 2745. Drepanophyllum palustre Hottm umb. p. 110 
(1814). — Vulg. Cosiţel. Bolonică. — d. Iulie, August. Mlaştini, rovine, 

locuri apătose. Predeal; Tecuci în lunca Țigăneştilor; Tulcea. 

2. S. lancifolium M. B. fl. (.c. 5 p.250 (1819); DC. prodr. 4. 

p. 124; Boiss, (|. or. 2. p, 888. — Y, lunie, lulie. Livedi umede, locuri 
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josnice mlăştinose. Ciocăneşti (5. angustifolium Grec. enum. p. 28 

- non [.); Comana (Grec. in Br. prodr. p. 224). 

14. BUPLEURUM /. gen. n. 325 

Ş 1. Foile caulinare late, ovate, amplexicaule sau pertoliate. 

Involucrul lipsă. 

* Anuale. 

1. B. rotundifolium |. spec. p. 310; Sturm d. Îl. h. 5. DC. 

prodr. 4 p. 129; Koch syn. p.321; Rehb. ic. germ. 21 tab. 39 fig. 2; 

Schlechtend. et Lang. fl. v. deutsch. 27 fig. 2759. B. perfoliatum Lam. 
(1. îr. 3 p. 405. — Vulg. Urechia iepurului. Urechia tătărască. — 0) lunie, 

lulie. Prin tuferişe, mărăcinişuri, pirloage, vii, holde, pe la drumuri; 

in regiunea dealurilor şi a câmpiilor. Oreviţa, Bucura; Ciocăneşti, 

Chitila ; Comana; Văleni; Dealu-Mare; Focşiani, Odobeşti; Isaccea, 

Cocoşi; Mangalia; Constanţa. 

se Pereniet.e. 

2. B. aureum bisch. ap. Iloftm. umbell. p. 15 (1514); DC. 

prodr. 4% p. 129; Ledeb. fl. ross.2 p. 263; Simk. enum. transs. 

p. 255. B. coloratum Sehur. en. transs. p. 254 (1566) ample deserip- 

lum. — d, lulie, August. Slânci calcare în regiunea alpină inferioră 

Buceci în Valea-Albă pe laturile Caraimanului şi ale Costilei, cam 
pe la 1800 m. alt. 

Ş 2. Foile caulinare linear-ânguste prelungi paralel nervate ; 

umbela involucrată. Tote speciile nostre avend fructele netede. 

* Perenice. 

3. B. falcatum [.spec.p.541; DC. prodr.4p. 132; Koch.syn. 319; 

Rchb ic. germ. 21 tab. 44 fig. 2; Schlechtendal et Lang. fl. v. deusch. 

lig. 2759. — d, Iulie, August. Prin locuri uscate sau petrose, stânci; 

in regiunea munţilor şi a dealurilor. — Variază : 
d. dilatatum s. latifolium Schur. enum. transs. p. 253 (1366). — 

Stânei calcare. În valea Dimbovicioarei; Buceci la Poeana-Stânei. 

Prin lăţimea foilor sale se apropie întru câtva de speciea precedentă, 

însă n'are foile caulinare cu baza profund-cordată, amplexicaulă şi 

caracterele grupei precedente. 

6. variifolium Schur |. c. B. falcatum normale s. genuinum. Foile 

radicale oblungi obovate, obtuze ; cele caulinare lineari-falcate. —Ver- 

ciorova, Severin, Poroina; Polovraci; Rucăr; Buşteni, Sinaia; Câm- 

pina; Dealu-Tohanilor la Mizil; Bisca; Hosnov, Piatra, Bisericani, 



UMBELLIFERE 243 

Cozla; Fălticeni pe la pădurea Iuşilor, muntele Stanişiora, Broşteni 

pe Neagra în Suceava. 
-. subfalcatum. B. subfalcatum Sehur en. transs, p. 255 (1566). 

B. exaltatum Schur verh. siebenb. ver. X p. 169 (1559) ; Fuss exc. 

transs. p. 258 -non M.Bieb. beschreib. kasp. p. 166 (1500); append: 

n. 30 nec Koch syn. p. 319 (1843). — Locuri pietrose aprice sau cam 

umbrâse. Buceci la Sinaia pe sub Poeana-Stânei, pe laturile Caraima- 

nului (Knecht.) 

4. B. diversifolium hochel. rar. banat. p. 65 (1825) sed. in ic. 

tab. 28 fig. 57 sub nom. „B. heterophuyllum*; Sehur enum. transs. p. 252 

exel. synon. Rehb. icon. germ. 21 tab. 43 fig. 1 optime; Neilr. diagn. 

p. 53. B. gramineum Br. prodr. p. 225-non VIll. PB. ranunculoidles fi. 

elatius. Koch syn. p. 320 (1543) exclus. synon. — În regiunea alpină 

la locuri cu icrbă. Paringu (Barth. miss.) ; Oiticu; Moldoveanu; 

Buceci. 

După opiniea nostră, speciea acesta nu trebue luată drept pb. 

gramineum Nil. şi nici B.exaltatum atit al lui M. Bieb. căt şi al lui Koch 

cum fac unii autori (ved. Gren. Godr. fl. fr. 1 p. 721; Br. 1. €. Schlechtd. 

et Lang. deutsch. vol. 27 p. 166 fig. 2753). Considerând icona dată 

de Rochel, cea dată de Reichenbach şi planta în natură, speciea 

carpatică diferă cu totul de cea Villursiană şi de cea Kochiană ale ci- 

rora umbele au radele mai scurte şi subţirele, involucelele ce nu ega- 

lez umbelulele şi foile caulinare superiore ângustate la bază. La spe- 

ciea nostră umbelulele au radele cu mult mai lungi şi mai robuste, 

involucelele egalez umbelulele, foile caulinare superiore dilatate la 

bază şi cam amplexicale, semuind cu speciea următore întru acesta. 

5. B. ranunculoides |. spec. p. 349; DC. prodr. tp. lăl; 

Rchb. ic. germ. 21 tab. 45 fig. 2. Schlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 

fig. 2754 bona. B. ranuculoides 4. humilis Koch. syn. 320; DB. ranun- 

culoides a. genuinum Gren. Godr. îl. îr. 1 p. 719. DB. angulosum Spreng. 

in R. et Schult. syst. 6 p. 366-non L. B. baldense Host. syn. p. Il 

-non M. Bieb. nec W. et Kit. nec Turra. Ă, lulie, August. Pe stânci 

cu ierbă în regiunea alpină. Piatra-Mare. 

** Anuale. 
6. E. affine Sadl. (1. comit. pest. 1 p.204(1825); Koch syn.p. 515; 

Gren. Godr. fl. fr. | p. 723; Boiss. fl. orient. 2 p. 845. B. Gerardi var. 

virgatum BRehb. deutsch. fl. vol. 21 p. 28 et ic. germ. tab. 46.— B. Ge- 

rardi var. 8. Sadl. îl. comit. pest. ed. IL p. 119. — (0) lulie, August. 
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Prin vii şi mărăcinişi. Craiova pe la Cârcea; Constanţa în Valul- 
Traian spre bostănărie, mult. 

Specimenele nostre au ramurile lungi, chiar forte lungi ce iarăşi 

se subramifie şi tote sunt desfăşiurate aşia că iau înfăţişarea de BD. 

Gerardi cum este cel figurat de Hchb. 1. c. tab. 46 fig. I, de care însă 

se deosebeşte prin pedicelele fructifere mai scurte de cât jumetatea 

fructului, ale căruia coste sunt ceva mai pronunţate şi valeculele lor 

sunt vitate. Aceste specimene seamen forte bine cu cele ce am de la 

Sabranscky din Buda-Pesta, însă nu cu forma iconografiată de Rehb. 

in op. cit. tab. 46 fig. II. 

7. B. junceum |. spec. p.342; Koch. syn.p.319; Gren. Godr. 

fl. fr. Lp. 729; Rehb. ic. germ. vol. 21 tab. 42 fig. 2 optime; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 27 fig. 2750 bona. B. Gerardi Jacq. îl. aust.3 p.31(1775). 

“> lulie, August. Coste argilo-cretose. Valea-Bahnei, Vereiorova. ; 

Severin pe dealul Buliga; Comana costele despre Câlnişte prin mă- 

răcinişiuri şi la. Valea-Balotă. 

8. B. commutatum boiss. et Bal. diagn. ser. 116 p. 75 (1849); 

ejus fl. orient. 2 p. 544; Velen. fl. bulg. p. 224. — (0) lunie, lulie. Tu- 

ferjşe pe costele stâncose calcare ale munţilor la Verciorova. 
Nici o deosebire esenţială între specimenele nostre din loeali- 

tatea acesta comparate cu cele din Serbia şi datorite regretatului con- 
frate Pancic din Belgrad; atâta numa că cele de la Verciorova sunt 

mai robuste şi portul ceva mai amplu. 

9. B. apiculatum Friv. in flora ann. 1835 p. 335; Griseb. 

spicil. | p. 350; Rehb. ic. germ. vol. 21 tab. 49 fig. 1. B. glumaceum 

var. aristatum Boiss. diagn. ser. Il p. 81 (1856).— O) lulie, August. Locuri 

aprice pietrose. În Dobrogea pe lângă Mangalia, Constanţa, Copadin. 

Obs. Posedăm âncă, un număr de câteva exemplare de un Bu- 

pleurum  neinflorit, cules în lunie 155% de pe Muntele Consulu, în 

Dobrogea. Anual, de la bază cam corimboideu ramificat, are asemuirea 

de B. tenuissimum L. după cum este iconografiat de Rehb. icon. germ. 

vol. 21 tab. 50 fig. II (exclus. n. 6- 13); dară fructele sale sunt de 

dorit. — Ce o fi oare B. Sintenisianum Vechtr. indicat în părţile aces- 

tea de Kanitz pl. roman. add. n. 526? 

Trib. IV. SESELINEE Koch. Mericarpele necomprimate, constituesc 

un fruct ciclocarp (rdtund); fațele lor având coste primare filiforme, a 

rar pterigoide, egale sau neegale, netede. Umbela compusă. 
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15. ENANTHE /. gen. n. 352 et 333. 

$ 1. Rădăcinele tuberse cilindroide sau napitorime, parle şi 
rădăcini filiforme. 

1. Pedicelele fructifere la virf neingroşate; fructul la bază nein- 
groşat, subţiat. 

|. E. fistulosa |. spec. p. 365; Koch syn. p. 221; DC. prodr. 4 
p. 136; Rehb. icon. germ. vol. 21 tab. 57; Schlechtd,. Lang. deutsch. 
27 tig. 2760. — Y. lunie, Iulie. Locuri umede, gropi cu apă, rovine 
băltose. Curtea-de-Argeşi, Corbeni; lunca Neajlovului la Vultureanca. 

2. Pedicelele fructifere ingroşate; fructul la bază nesubţiat, adesea 
cu inel calos. 

2. E. silaifolia M. Bicb. (1. t. c. 3 p. 232 (1819); Koch. syn. 
p. 322; DC. prodr. 4 p. 137; Rehb. icon. germ. 21 tab. 52; Gren. 
Godr. fl. fr. 1 p. 714; Boiss. fl. orient. 2 p. 957; Schlechtd. Lang. 
deutsch. 27 fig. 2763. — Y. Iunie, Iulie. Locuri băltâse turbifere în 
regiunea inferioră prin lunci. Craiova; Tirgovişte; Alexandriea; Co- 
mana; Ciocăneşti, Perişi; Chitila, Bucureşti. 

3. E. media (risc). spicil. 1 p.352 (1843); Rehb. icon. germ. 21 
tab. 36 fig. 1; Neilr. diagn. p. 54%; Boiss. fl. orient. 2 p. 958; Borb. 
flor. kozlem. a magyar. tud. akad. XV (1878) n. 9 p. 277. — d, lu- 
nie, lulie. Locuri băltose turbifere în părţile de jos; mlăştini, rovine; cu 
mult mai frecuentă ca precedenta. Dealurile Cerneţului şi lunca 'To- 
polviţei, Halinga, Balta; Craiova; loneşti, Cacova, Vultureanea; Comana, 
Bucureşti, Chitila; Ciocăneşti, Perişi. 

Diterenţele între aceste două specii sunt, uneori, falaciose când 
avem alace cu forme dubiose intermediare. Asupra formelor tipice 
putem constata următorele caractere diferenţiale: A. (Enanthe silai- 
Polia M. Bieb. are caulul mai subţire, plin şi striat; foile-tote homeo= 
morle bi-tripinatisecte, foliolele lor scurte, ângust-lanceolate întregi 
sau trifide, fructele obconice scurte grose, la bază cam ventricâse. — 
B. (E. media Griseb. are caulul mai gros, fistulos şi expresiv sulcat; 
foile uni-tripinatisecte, foliolele lor linear-ânguste, întregi sau bi-trifide 
ŞI cu mult mai lungi; fructele oblungi fusiforme mai puţin grose. — 
Cea din urmă pote avea tote foile conforme: forma homoplulla; sau să 
aibă foliolele foilor radicale mai lăticele obovato-cuneate, la virf bi- 
trifide sau profund crenate semuind cu unele foi de (E, primpinel- 
loides sau de (E. Lachenalii: acesta este forma heterophulla. 

4. E, banatica Ilcuti, in flora ann. 1854. 1 p. 291; ejus enum. 
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banat. p. 75; Rchb. ic. germ. vol. 21 tab. 36 fig. 2; Neilr. diagn. p. 54.— 

A, lunie, lulie. Locuri umede băltose prin zăvoe şi păduri în regiunea 

dealurilor. Tirgujiul; Rimnic; Piteşti la 'Trivale. 

Ş 2. Tote rădăcinele subţiri filiforme. 
5. E. Phellandrium Lam. fl. fr. 3 p. 432 (1775); Koch syn. 

p. 329; DC. prodr.4 p. 138; Rehb. icon. germ. 21 tab. 35; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 27 fig. 2765. Phellandrium aquaticum Li. spec. p. 366.— 

Vulg. Cucuţică-de-bălţi Petrunjelul-broscelor. — 3 s. Ă, lunie- August. 

Ape limpedi stagnante sau lin fluente neprofunde, bălți, smircuri. 
Bucureşti şi prejurimile sale (Grec. enum. p. 28); Comana; Galaţi. 

16. E THUSA 1. en. n. rr (excel. spec.) 

1. FE. Cynapium |. spec. p. 367; Koch syn.p. 523; DC. prodr. 4 

p. 141; Rehb. icon. germ. 21 tab. 60; Schlechtd. iN, deutsch. 27 

fig. 2766. — (9) 'Totă vara. Mărăcinişi, tuferişi în regiunea montană. 

Tirgujiul, Lainici ; Mânăstirea Bistriţa; Câneni, Riu-Vadului; malurile 

Ialomiţei pe la Crivina (Grec. enum. p. 28); Monastirea Neamţu 

(Chan. exsic.) 

2. PE. Cynapoides JM. bieb. îl.t.c. al 227 (1808); Koch syn. 

p. 323; DU. prodr. 4 p. 141; Ledeb. fl. ross. 2 p. 270. (2) Totă vara. 

Pe lingă păduri în regiunea ÎL A Aanbai Comarnic. 

17. FENICULUM dans. fam. > p. rol. 

1. F. capillaceum Gili). îl. lithuan. 4 p. 374 (1792). F. vulgare 

Garln. fruct. et semin. | p. 105 (1789); DC. prodr. 4 A 149. F. ofji- 

cinale AI. îl. pedem. 2 p. 25 (1788); Koch syn. p. 323; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 27 f. 2767.— Vulg. Anason. în atei Azi Secărea. — 

() Iulie, August. Cultivat, vulgarizat pentru uzul economic (Grec. 

enum. p. 28 et in Br. prodr. p. 226). 

18. SESELI 1. gen. n. 360. 

Ş 1. Foliolele involucelelor au baza coherentă, virful liber. 

|. S. rigidum W. et Kit. rar. hung. 2 tab. 146 (1803); DC. 

prodr. 4 p. 145; Rehb. ic. germ. vol. 21 tab. 70; Heuff. enum. a 

p. 75; Neilr. diagn. p. 54. Ș$. purpurascens Janka in Boiss. fl. orient. 

p. 963 (vid. Velen. fl. PET p. 219). — Y. lulie, August. Stânci RA 

abrupte, fisuri de stânci pe precipiţiuri. Vereiorova; valea Țesnei pe 

Ineleţu-Mare şi Apşioara ; Piatra-Cloşanilor; Lainici, Păiuşi ; Polovraci; 

valea Oltului pe Naroţu şi Coziea. 
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Ş 2. Foliolele involucelelor cu totul libere. 

|. Florile galbene. 

2. S. gracile W. el it. rar. hung. 2 lab. 117 (1502); DUC. 

prodr. 4 p. 145; Rehb. icori. germ. 21 tab. 67; Lleult. enum. ban. 

p. 75; Neilr. diagn. p. 55. — Y, lulie, August. Precipiţiuri de stânci 

montane, fisuri stâncose. Valea "Țesnei şi valea Cernei la Gaura-Fetei; 
valea Oltului la Masa-lui-Traian şi la Albiea-Călineştilor. 

2. Florile albe. 

3. S. varium Trcv. cat. sem. hort. vratisl. ann. 1518; Koch syn, 

p. 324; DC. prodr. 4. p. 146; Rehb. icon. germ. 21 tab. 61; Boiss. 

(|. orient. 2 p. 965. — 3 lunie- August. Locuri petrose in Dobrogea: 

Alibeichioi pe Consulu; Babadagh, Ienisala subt Castelul-Genovez: 

Tulcea pe la Malcoci. 

4. S. campestre Bess. enum. p. 44 n. 1373 (1399); DC. pro- 

drom. 4 p. 148; Ledeb. (1, ross. 2 p. 275; Velen. fl. bulg. p. 214 „ex 

specimenibus ă. Sintenisio in Dobrogea lectis“. — An 5. gigas Janka 

ap. Br. veget. dobro. 188%? — 3 sau 4,. Iulie, Augus. Locuri aprice, 

năsipuri maritime in Dobrogea la Constanţa malurile de sub viile de 
la stabilimentul balnear ; Tuzla-Ghiol ; Măcin. 

5. S. annuum |. spec. p. 373; Jacq. fl. austr. tab. 55; Rehb. 

icon, germ. 21 tab. 66. Ș. coloratum Ehrh. beitr. 5 p. 179 (1790); Koch 

syn. p. 325; DC. prodr. 4 p. 147. — Os. 3. Iulie, August. Livedi, 

poeni şi rărişiuri de păduri, crânguri; din regiunea montană subalpină 

pină în regiunea câmpiilor; specie vulgură (Grec. enum. p. 28). 'Tir- 

zujiul, Bumbeşti; Olăneşti, Rimnic; Călimăneşti, Coziea; Corbeni; 

Câmpulung ; Vulcana ; Buşteni, Sinaia; Câmpina; Ciocăneşti Chitila, 

Bucureşti; Comana ; Focşiani, Odobeşti; Bacău la Dealu-Nou ; laşi. 

19. LIBANOTIS (ran: stirp. austr. 1 p. 222. 

1. L. leiocarpa Simk. enum. transs. p. 259 (1886) ct exsic.! 
pro specie. L. montana var. leiocarpa Heuit. zool. bot. gesel. ann. 
1558 p. Ll5 et enum. ban. p. 79. L. athamantoides Koch. syn. p. 326 
- non DC. prodr. 2p. 151. L. sibirica Auct. transs. ex. p. - non Koch.— 
A. lulie, August. Pe stânci, in văile montane inferidre umede um- 
brose. Valea Jiului pe la Lainici si Păiuşu; valea Bistriţei şi valea 
Oltului pe la Coziea spre gura Lotrului ; pe Dimbovicioara; Câmpina 
subt vila Stirbey prin pădure. 



248 CONSPECTUL SISTEMATIC 

2. L. montana All. [l. pedem. 2 p. 30 tab. 62 (1795); Koch 

syn. p. 325; Rehb. icon. germ. vol. 21 tab. 74; Schlechtendal Lang. 

deutsch, vol. 27 fig. 2765 optime cum planta nostra congruunt. — 

4, lulie, August. Stânci prin văile montane inferidre umede, um- 

brose. În Suceava pe totă Bistriţa, pe Neagra, Barnaru şi Barnarelu, 

f. trecuent. 

3. L. humilis Schur west. bot. zeit. ann. 1558 p. 21 solum no- 

men; ejus verh. siebenb. ver. ann. 1559 p. 169 deseriptum; enum. 

transs, p. 258. L.. Hosteana Schur enum. transs. p. 258 (1866) sec. Simk. 

enum. transs. p. 259. — Y. lulie, August. Prin văi montane alpine şi sub- 

alpine, Negoiu; Rucăr pe Dimbovicioara ; Buceci la Obirşiea Ialomiţei 
(Knecht. leg.) şi pe laturea despre Sinaia şi Buşteni; Piatra-Mare la 
Predeal. 

20. CNIDIUM (usson. soc. med. par. 1782 p. 2680. 

1. C. apioides Spreng. umbell. prodr. p. 40 (1815); Koch syn. 

p. 326; DC. prodr.4 p. 152; Rehb. icon. germ. 21 tab. 81; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 27 fig. 2177. Laserpitium Silaifolium Jacq. icon. austr. 

append. tab. 44 (1778). Ligusticum apioides Lam. eneyel. meth. 3 p. 577 

(1789).— d, lulie, August. În regiunea montană. Valea Jiului spre Lai- 

nici; Monăstirea Bistriţa ; Călimăneşti, Coziea ; Buceci (Knecht); Azuga, 
Buşteni; Comarnic. 

2. C. orientale boiss. anna]. soc. nat. ann. 154% p. 299; ejus 

H. orient. 2 p. 971; Simk. kozlem. XV p. 551 et exsiee.! — I, lulie, 

August. Coste montane, schisturi, stânci calcare. Valea Jiului spre 

Lainici. 

21. ATHAMANTIA Aoch. umbell. p. 106. 

1. A. Hungarica borb. flor. kozlem. a magyar. tud. akad. XV 

(1575) n. 9 p. 256. A. Matthioli forma albanica Griseb. spicil. rumel, 1 

p. 361 (1843). A. Matthioli forma elata Griseb et Sch. it. hung. n. 132 

(1552). A. Matthioli Heuff. enum. ban. p. 79-non Wulf. — Y, lulie, 

August. Stânci abrupte în munţii Olteniei: in Mehedinţi pe munţii 

Camenei la Grebănaţu-Mare (Degen miss.); valea "Ţesnei la Gaura - 

Fetei; valea Jiului la precipiţiurile dintre Lainici şi punctul vamal 

Păiuşi ; valea Monăstirei Bistriţa (A. Matthioli Hoftim. ap. Br. prodr. 

p. 928). 

Peste tot mole canescento-pubescentă. Tulpina grosă perenică 

multicaulă ; caulii robusti, fermi, multistriaţi, de la bază dens ramificaţi 



UMBELLIFERĂE 249 

aşia că tolul constilueşte, mai mult sau mai puţin, o corimbă de um- 

bele ; foile au forma triangulară, largi, ternat-descompuse în lacinii 

ângustiore plane şi lungicele, uşior divaricate, peţiolurile cilindrice 

şi puţin canaliculate, vagina oblungă cu marginea lat-membranacce ; 

umbelele hemisferice convexe cu vre-o 20-30 rade cam divarieate, 
drepte şi velutino-canescente; foliolele involuerului egalez 1/3 parte 

a umbelei ; foliolele involucelelor numerose, verdi albo-marginate şi 
dense, p&rose mai ales pe margini, tote linear-lanceolate; pedicelele 

fructifere neegale; petalele obcordate, oblungi, lungicel unghiculate, 

bifide, dens şi menunţel pă&rose pe partea dorsală, ciliate pe margini ; 

fructul matur mai mare de cât al celor lalte specii congenere, oblung- 

cilindric şi ângustat spre virf, dens şi adpres peros, perii aspri canes- 

cenți, comisurile şi costele pronunţate, stilurile divergente. 

22. SILAUS Bess. ap. Rom. et Sch. syst. 6 p. 36. 

4. S. Rochelii Simk. enum. transs. p. 261 (1856) et exsic.! 

Auct. hung. transs. recent. $. pirescens Griseb. spieil. rumel. | p. 369 

(1843); Neilr. diagn. p. 55 -non DC. prodr. IV p. 116 (18330) sub Punio. 

Selinum Dochelii Heutt. in Rochel reise p. 75 (1538). — d, Iunie, Iulie. 

În regiunea montană pe locuri stânedse. Valea 'Țesnei la Gaura-Fetei 

pe Apşiora; Polovraci desupra peşterei. 

23. MEUM 7ouwrnef. inst. p. 312 tab. 163. 

1. M. athamanticum Jacq. fl. austr. 4p.2 tab. 303 (1776); 

Koch syn. p. 329; DC. prod. vol. 4p. 162; Rehb. icon. germ. 21 

tab. 91 £. 1; Schlechtd. Lang. deutsch. 27 f. 2785. Aamanta Meu 

L. spec. p. 353. — Y. Iulie, August. În regiunea montană. Mânăstirea 

Neamţului (Chan.) 

2. M. Mutellina Grtn. fruct. et sem. Ip. 106 tab. 23 (1785); 

Koch syn. p. 329; DC. prodr. 4 p. 162; Rehb. icon. germ. 21 tab. 92; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 27 f. 9786. Phellandrium Mutellina L. spec. 

p. 366; Jacq. fl. austr. tab. 56. Ligusticum Mutellina All. îl. pedem. 

tab. 60 fig. 1 (1785). — Y, Iulie, August. În regiunea alpină: Pe Scă- 
riţa sau Scărişoara la triplul hotar în Mehedinţi ; Galbina; Negoiu; 

Oiticu; Buceci pe Babele; Piatra-Mare. 

24. GAYA Gad. /. hel. 2 p. 389. 

1. G. simplex Gaud. fl. heh. 2 p. 359 (1528); Koch syn.p. 299; 

DC. prodr. 4 p. 163; Sehlechtd. Lang. deutsch. 27 fig. 2784. Pachyy- 
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pleuvum simplex hchb. icon. germ. 21 tab. 37 (1567). Neogaya simplex 

Meisn. gen. p. 114 (1536); Ledeb. îl. ross. 2 p. 289. Laserpitium sim- 

plex L. mant. p. 56 (1762). Ligusticum simplez All. (1. pedem. 2 p. 15. — 

I, Iulie, August. În regiunea alpină. Negoiu; Păpuşea ; Buceci a 

cht.), la Valea-Albă pe Costila 1900m.! 

25. CONIOSELINUM /isch. in /10[]. umbell. ed: 2 p. 185. 

1. C. Fischeri Wimm. et Grab. fl. siles. 1 p. 266 (1827); Koch 

syn. p. 550; DC. prodr. 4 p. 164%; Ledeb. îl. ross. 2 p. 290; Rehb. 

icon. germ. 21 tab. 78; Schlechtd. Lang. deutseh. 27 fig. 2789. — 

d, Iulie, August. În regiunea montană, stânci prin văi profunde um. 

brose. Valea Dimbovicioarei; Buceci la Urlătorea (Knecht.) 

Trib. V. ANGELICEE koch Mericarpele antero-posterior compri- 

mate : fructu platicarpic, avend diametrul antero-posterior cu mult 

mai scurt de cât cel transversal sau sutural; rafeul sutural pterigoi= 

deu şi duplicat adică cu două dungi căseate; mericarpele a câte 5 

coste : cele 2 marginale cu mult mai proeminente, cele 3 dorsale de 

ordinar filiforme, tote netede. Umbela compusă. 

26. LEVISTICUM Aoch. umbell. p. 95. 

1. L. officinale koch. umbell. p. 98 (1824); ejus syn.p. 350; 

DC. prodr. 4% p. 165; Sehlechtd. Lang. deutsch. 27 fig. 2790. L. palu- 

dapifolium tehb. icon. germ. 21 tab. 100 (1867). Ligusticum Levisticum 

L,, spec. p. 359 (1764). Angelica paludapifolia Lam. dict. eneyel. | p. 173 

(1782). A. Levisticum AI. fl. pedem. n. 1309.— Vulg. Leuştean.— d. lulie, 

August. Naturalizat şi vulgarizat pentru uzul alimentar şi economic; 

unelocuri quasi-spontaneu (Grec. enum. p. 27). 

27. SELINUM 7/70. umbell. 1 p. 150. 

1. S. Carvifolia L.spec. p.350; Koch syn.p.331; DC. prodr. 4 

p. 168; Rehb. icon. germ.21 tab. 101 fig. 1; Sehlechtd. Lang. deutsch. 27 

fig. 2791. Angelica Carvifolia Spreng. umbell. prodr. p. 16. — d, Iulie, 

August. În regiunea montană. Curtea-de-Argeşi, valea Hotei (Grec. 

in Br. prodr. p. 229); Rucăr pe Ghimbavu. 

28. ANGELICA 1/10. nmbell. 1 p. 155. 

1. A. silvestris L. spec.p.5361; Koch syn.p. 331; DC. prodr. 4 

p. 165; Rehb. icon. germ. 21 tab. 95; Sehleehtd. e deutsch. 27 

fig. 2793; Sag. et Sehn. earpat. centr. 2 p. 192. — E, Iulie, August. În 
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regiunea montană şi submontană, la locuri josnice umede, pe lingă 

riuri, prin păduri. Severin pe ruinele turnului; 'Tirgujiul ; "iismana. 

Horezu ; Călimăneşti, Coziea; Rimnie; Curteu-de-Argeşi; Câmpulung: 

Sinaia (Knecht.); Bisca, Gura-'Teghei; Monăstirea Neamţu (Chan.) ; 

Schitul Hartu. 

8. elatior Wehlenb. carpat. princip. p. S4+ (1814); Gren. («odr. 

fl. fr. 1 p. 685; Rehb. icon. germ. 21 tab. 96. A. montana Schleich. 

cat. pl. helv. p. 6 (1815); DC. prodr. 4 p. 167; Koch syn. p. 331. — 

Regiunea montană, la locuri umbrose. Mânăstirea Tismana ; Călimă- 

neşti, Coziea; Câneni, Riu-Vadului; Predeal, Buşteni. 

29. ARCHANGELICA /J0fjin. umbell. 1 p. 108. 

4. A. officinalis Ilo(fm. umbell. p. 165 (1514); Koch synop. 

p. 332 et add. p. 1024; DC. prodr.4p. 169; Rehb, icon. germ. 21 tab. 99; 

Sehlechtd. Lang. fl. von deutsch. 27 fig. 2795; Sag. et Sehn. earpat. 

centr. 2 p. 192. Angelica Archangelica L.. spec. p. 360 ex p. A. Archan- 

gelica a. alpina Wahlenb. earpat. princip. p. 33 (1514).— d, lulie, August. 

Pe lingă riuri şi isvore în regiunea montană alpină şi subalpină. Bu- 

ceci, la Peşterea-lalomiţei (Br.), Buşteni, Poeana-Țapului, Sinaia şi Is- 
voru pînă subt Posada. 

Trib. VI. PEUCEDANEA DC. Fructul şi mai platicarpic; rafeul su- 

tural şi mai proeminent, pterigoideu, complanat sau îngroşiat; meri- 

carpele a câte 5 coste: cele 2 marginale cu mult mai proeminente 

conexe sau conerescute cu cele consorte, cele 3 dorsale filiforme 

sau subţirele. Umbela compusă. 

30. FERULA /. cen. n. 3/3. 

1. F. Heuffeli (risc). in Maly enum. p. 229 (1848); Heulf. en. 

banat. p. $0; Neilr. diagn. p. 57; Borb. florist. kăzlemen. l.c. p. 293; 

Simk. bâns. s hunyad. utaz. 1874 p. 553; Velen. fl. bule. p.202. — d, 

Maiu, lunie. Hipele muntâse petrose la Verciorova, spre Porţile-de-fer 

(A. de Degen)! 

31. FERULAGO Aoch umbell. p. 97. 

1. F. silvatica ch). pl. crit.4 fig. 555 (1823); ejus icon. germ. 

21 tab. 106; Ledeb. fl. ross. 2 p. 298; Heuff. enum. ban. p. 80; Neilr. 

diagn. p. 56; Boiss. fl. orient. 2 p. 1002. Ferula silvatiea Bess. enum. 

p. 44 (1829). PF. Ferulago var. commultata Bochel rar. banat. p. 65 

fig. 50 (1828)- sed non Perulu Perulago L. — Ferulago monticola hehb. 
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icon. germ. 19 tab. 210 fig. 5 - non Boiss. et eul. — d, lunie, lulie. 

Câmpuri, şesuri, dealuri, prin livedi, poeni, tuferişe. Vereiorova, Se- 

verin, Cerneţi; Craiova, hubăneşti; Vultureanca, loneşti; Comana ; 

Chitila, Ciocăneşti (Ferula communis Grec. enum. p. 27-non L.); Bu- 

şteni; Dealu-Mare; la Fălticeni spre pădurea Huşilor. 

2. F. campestris bess. enum. p. 44 (18292) sub Fevula ante 

n. 1368. Ferula nodiflora M. Bieb. fl. t. e. 1 p. 220 (1808); Baumg. et 

Auct. transs. pro p. - non L. F. sulcata Ledeb. fl. ross. 2 p. 299-non 

Desf. — Y. lunie, Iulie. Câmpuri, dealuri prin livedi, poeni, lăstari de 

pădure, mărăcinişiuri; adesea cu cel precedent, dar mai meridional. 
Golu-Drincea; Craiova, Simnic, Segarcea în Doljiu; loneşti, Vultu- 

reanca ; Comana; Ploieşti, Băicoi. 

3. F. meoides Poiss. fl. orient. 2 p. 1004 (1872). Ferula meoi- 

des L spec. p. 356. Lophosciadhium meifolium DC. coll. mem. 5 p. 57 

tab. 3 fig. P. et in prodr. vol. 4 p. 208 (1830). — 9. Iunie, lulie. Coste 

petrose pe lingă mici tuferişiuri şi locuri deschise. Babadagh spre le- 

nisala în Dobrogea, însă rară, puţină. 

32. PEUCEDANUM Aoch. umbell. p. 92. 

$ 1. Rafeul sutural nelăţit; involucrul lipsă sau oligofil. 

1. P. longifolium W. et Kit. rar. hung. 2. tab. 251 (1812); DC. 

prodr. 4 p. 180; Rehb. icon. germ. 21 tab. 111; Heuft. enum. ban. 
p. 81; Neilr. diagn. p. 57. — 4, Iulie, August. Ripele petrose ale 

munţilor. Vâreiorova, Porţile-de-fer; Dobrogea pe la Monăstirea 

Ciocoşi pe stâncile de la Oglinda. 

2, P. arenarium W. et Kit. rar. hung. 1 tab. 20 (1799); Koch 

syn. p. 334; DC. prodr. 4 p. 180; Rchb. icon. germ. 21 tab. 117; 

Heuff. enum. banat. p. SI; Neilr. diagn. p. 5$; Schlechtendal Lang. 

deutsch 27 fig. 2800. — Y. lulie, August. Locuri argilo-năsipose, dea- 

luri. Dealu-Stirminei şi pe Rogova în Mehedinţi. 

3. P. Chabrzei hchb. ap. Mas]. handb. ed. 2 p. 445 (1827); 

Koch syn. p. 334; Schlechtd. Lang. deutsch. 27 fig. 2501. P. carvifo- 

lium Vill. dauph. 2 p. 630 (1787); Rehb. ic. germ. 21 tab. 115 fig. 1. — 

Selinum carvifolia Crantz aust. fasc. 2 p. 162 tab. 3 fig. 2 (1767)-non 

L. spec. p. 350. S. Ohabrai Jacq. fl. austr. tab. 72 (1782). Oreoseli- 

num podolicum Bess. prim. fl. galiz. 2 p. 292 (1809). Palimbia Chabrei 

DC. prodr. 4 p. 176. — Y, Iulie, August. Păduri, tuferişuri în regiunea 
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delurilor şi a câmpiilor. Rimnic; Drăgăşiani; Govora (Knecht.) ; Curtea- 
de-Argeşi; Ciocăneşti, Bucureşti; Bisca-Rusilei; Botoşiani, Agafton. 

$ 2. Rafeul sutural nelăţit; involuerul polifil. 

4. P. Cervaria Cusson ap. Lapeyr. abr. p. 149 (1813); Koch 

syn. p. 334%; DC. prodr. 4 p. 180; Rehb. icon. germ. 21 tab. 118; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 27 fig. 2303. Athamanta Cervaria L. spec. 

p. 352; Jacq. fl. austr. tab. 69. Cervaria Rivini Geertn. fruct. sem. 

p. 90 tab. 21 f. 10 (1788).— FI. lulie, August. Pe lingă păduri, tuferi- 

şiuri, locuri umede. Caracăl; Curtea-de-Argeşi; Valea-Mare ; Vulcana, 

Pietroşiţa ; Câmpina; Ciocăneşti; Fălticeni spre pădurea Huşilor. 

5. P. Oreoselinum Maench meth. p. 92 (179%); Cusson ap. 

Lapeyr. abr. p. 149; DC. prodr. vol. 4 p. 180; Koch syn. p. 335; 

Rehb. icon. 21 tab. 119; Schlechtd. Lang. deutsch. 27 fig. 2804; 

Athamanta Oreoselinum L. spec. p. 352; Jacq. fl. austr. tab. 68. Oreose- 

linum legitimum M. Bieb. fl.t. c. suppl. p. 210 (1819). — d, lulie, August. 

Livedi, poeni, tuferişiuri pe lingă păduri, prin vii. — Oreviţa, Vinjiu ; 

pe [esnea; valea Jiului Bumbeşti, Lainici; Horezu; Coziea, Stăni- 

şioara; Curtea-de-Argeşi; Bucov pe la Dealu-Mare; Comana. 

6. P. alsaticum [. spec. p. 354; Jacq. fl. austr. tab. 70; Koch 

syn. p. 335; DC. prodr. 4p. 179; Rehb. icon. germ. 21 tab. 120; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 27 fig. 2805. — 9. Iulie, August. Locuri 

umede prin livedi, tuferişiuri. Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti; Comana; 

Fălticeni. 

$ 3. Rateul sutural lăţit, subţire şi cam diafan ; involuerul polifil. 
7. P. montanum Koch umbell. p. 9% (1824); DC. prodr. 4 

p. 180. P. austriacum var. montanum Ledeb. îl. ross. 2 p. 314; Koch 

syn. ed. 3 p. 262. Selinum montanum Schleich pl. exsic. S$. nigricans 

(aud. fl. helv. 2 p. 333 (1828). Petroselinum intermedium Sehur enum. 

transs. p. 265 (1866)- (non Selinum intermedium Bess. = Peucedanum 

palustre Moench). Peucedanum intermedium Simk. enum. transs. p.265.— 

], lulie, August. Locuri stâncose în văi umede umbrose subt regiunea 

alpină. Buceci „la Pustnicu“ frecuent; Buşteni în Valea-Albă sus pe 

Costila (P. palustre Grec. in Br. contrib. noui, în anal. acad. rom. 
ser. 2 tomul XI p. 12-non Maeneh nec Lin. sub Selinum). 

8. P. latifolium |)C.prodr.4p. 151 (1530); Rehb.icon.germ.21 

tab. 115; Ledeb. fl. ross. vol. 2 p. 314; Boiss. fl. orient. 2 p. 1025, 

Selinum latifolium M. Bieb. fl. t. €. 1 p. 213 et 494 (1808). Laserpitium 

Grecescu D. Dr. — C. 132%, 13 
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marginatum Urec. enum. 1550 p. 27-non W. et Kit. — 4, August, 

Septembre. Prin locuri josnice umede şi turbifere. Comana pe Cilnişte 

şi pe lunca despre Grădiște; Ciocăneşti, (Ghergani. 

33. ANETHUM /vurnef. instit. p. 317 tab. by. 

1. A. graveolens |. spec.p.277; Kochsyn.p.357; DC. prodr. 4 

p. 156; Ledeb. fl. ross. 2 p. 317; Rchb. icon. germ. 21 tab. 197; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 27 fig. 2518. — Vulg. Mărar. — (0) Iulie, 

August. Naturalizat şi întreţinut prin cultură pentru uzul alimentar; 

aceidental spontaneu prin locuri ruderale şi locuri cultivate. 

34. PASTINACA /. en. n. 32. 

1. P. sativa |. spec. p. 376; DC. prodr. 4p. 188; Ledeb. fl. 

ross. 2 p. 317; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 27 fig. 2819. — Vulg. 

Păstănac. Pastârnac. Selbatie şi cultivat: 
a. silvestris DC. prodr. 4% p. 189. P. silvestris Mill. dict. n. 1 (edit. 

1768). P. opaca Bernh. ap. Horn. hori. hafn. 2p.961; Koch syn. p. 337; 

Rehb. icon. germ. 21 tab. 1492. — Y. lulie, August. Câmpuri, dealuri, 

tulerişiuri, locuri argilo- glaredse. Tirgujiul; Rimnic, Călimăneşti, 

Coziea ; Titu, Ghergani, Ciocăneşti (Grec. enum. p. 28); Boloşiani, 

Curtești; aşi. 

£. e/atior hochel rar. banat. p. 64 tab. 24 fig. 50 (1828). P. la- 

tifolia Ledeb. îl. ross. 2p. 318-non DC. P. teretiuscula Boiss. fl. orient. 2 

p. 1060 (1872). — 9. Iulie, August. Livedi în regiunea montană. 

Predeal, Azuga, Buşteni; Câmpina, Brebu; 

'[. edulis DC. |. e. P. domestica Lob. icon. 709. P. satisa Mill. diet. 

n. 2(1768)-non L. — (7 lulie, August. Cultivat pentru uzul alimentar; 

accidental spontanee (Grec. enum. p. 27). 

2. P. graveolens M. Bieb. fl. t. c. 1 p. 237 (1808) et 2 p. 247 
(1919); DC. prodr. 4 p. 199; Ledeb. fl. ross. 2 p. 319. Malabaila gra- 
veolens Hottm. umbell. p. 126 et 209 tab. 1, B fig. 6 (1814); Boiss. fl. 

orient. 2 p. 1055. — 4, lunie, Iulie. Câmpuri, la locuri aprice, pe lingă 

drumuri şi pe lingă grâne. Băneasa din Vlaşca; Sloboziea în la- 

lomiţa pe la pădurea Moşi-Toma; Dobrogea pe la Măcin, Greci (Br.) 

35. HERACLEUM /. gen. n. 345. 
(& sect. Evheracleum DC. ap. Koch) 

Ş 1. Flori galbene verdui. 
1. H. sibiricum [.. spec. p. 355; Koch syn. p. 338; Ledeb. fl. 

ross. 2 p. 320; Bchb. icon. germ. 21 tab. 131; Scehlechtd. Lang. 
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deutsch. 27 fig. 2514. 11. flavescens Baumg. enum. transs. L p. 214 

(1816); DC.prodr. 4% p. 191 var. z et £. — Vulg. Orucea-pămîntului.. — 

3 lunie- August. Gâmpuri, dealuri mici prin livedi, poeni, tuferişiuri, 

pe lingă grâne şi păduri; specie vulgară. Baea-de-Aramă, Padeşi ; 

Tismana; Călimăneşti, Coziea; Himnie; Curtea-de-Argeşi; loneşti, 

Vultureaneca; Comana; Bucureşti, Chitila, Ciocăneşti; Ploeşti; Vaslui ; 

Botoşiani, Curteşti; Fălticeni. 

Ş 2. Flori albe sau de un roz-palid. 

2. H. Sphondylium |. spec. p. 358; Koch syn. p. 3538; DC, 

prodr. 4 p. 192 exelus. var. +. et 5.; Ledeb. fl. ross. 2 p. 321; Rehb. 

icon. germ. 21 tab. 128; Sehlechtd. Lang. deutsch. 27 fig. 2811; HI. 

Branca-ursina All. îl. pedem. n. 1291 (17835). Sphondy/lium Branca-ursina 

Hoftm. umbell. p. 132 tab. 1fig.11 (1814). — Vulg. Crucea-pămentului. 

Brânea-ursului. — 3 lunie, August. Livedi, poeni de păduri, pe lingă 

păduri în regiunea montană. Valea-Cernei subt plaiul Osliei; Corbeni pe 

poalele Ghiţului; Dimbovicioara, Isvoru, Valea-Muierei; Predeal, Azuga, 

Buşteni, Sinaia; Monăstirea Neamţu (Chan.); Mălin, Găineşti. 

B. elegans DC. prodr. 4p. 192; Kochsyn.p. 338; Ledeb. fl.ross. 2 

p. 322. Ieracleum elegans Jaeq. îl. austr. tab. 175 (1774). — Regiunea 

subalpină. Buceci pe Costila în Valea-Albă, Sinaia prin Valea-Peleşiului. 

3. H. palmatum baumg. enum. transs. 1 p. 215 (1816); Heufft. 

enum. ban. p. 82; Schur enum. transs. p. 267; Neilr. diagn. p. 58; 

Rehb. icon. germ. 21 tab. 150. Feracleum asperum Rochel rar. banat. 

p. 64 fig. 25 (1828)-non M. Bieb. H. simpheifolium Herb. fl. bucov. 
p. 302 (1559). H. transsilvanicum Schur enum. transs. p. 267 (1866). — 

A, Iulie, August. Locuri umbrose umede, pe lingă isvore gi riuri în 

regiunea subalpină. Buceci in valea Caraimanului (Knecht.), în valea 

Babelor şi in Urlătoarea la Poeana "Țapului, la Buşteni în Valea-A bă sus. 

36. TORDYLIUM /. gen. n. 330 

1. T. maximum [. spec. p. 349; Koch syn. p. 339; DC. prodr. 4 

p. 198; Ledeb. fl. ross. 2 p. 330; Hchb. icon. germ. 21 tab. 139; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 27 fig. 2809. — () Iulie, August. La locuri 

aprice inculte, drumuri, grâne. Vereiorova, Severin; Broşteni în Me- 

hedinţi ; Stichareţ, Slatina; loneşti, Vultureanca; Comana; Bucureşţti, 

Chitila; "Tecuci; Constanţa. 

Trib. VII. SILERINEE Koch. Frucetu platicarpie; rafeul sutural 

de ordinar pterigoideu complanat sau îngroşiat; mericarpele a câte 5 
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coste primare şi cu căte 4 coste secondare mai puţin proeminente. 
Umbela compusă. 

37. SILER Scop. /. carn. 1 p. 217. 

1. S. trilobum Scop. fl. carn. lp. 217 (1772); Koch syn.p. 340 ; 

DC. prodr. 4% p. 200; Ledeb. îl. ross. 2 p. 353; Rehb. icon. germ. 21 

tab. 145; Boiss. fl. orient. 2 p. 980; Schleehtd. Lang. deutsch. 27 

fig. 2822. Laserpitium trilobum L. spec. p. 357. L. aquilegifolium Jacq. 

fl. austr. 2 p. 29 tab. 147 (1774)-non Murr. ap. DC. prodr. 4 p. 204. — 

I, lunie, lulie. Păduri în regiunea montană petrosă inferioră. Ver- 

ciorova; Dobrogea la Monăstirea Cocoşi pe Oglinda, muntele Consulu 

la Alibeichioi (vulg. Ohefe-chimion). 

Trib. VIII. THAPSIEE Koch. Fructu mai mult sau mai puţin pla- 
ticarpic; mericarpele au costele lor priinare tihforine, însă costele secon- 

dare tote sau numa cele marginale sunt pterigoide. Umbela compusă. 

38. LASERPITIUM /. ser. n. 344. 

1. L. latifolium [.. spec. p. 356; Jacq. îl. austr. tab. 146; Koch 

syn. p. 340; Ledeb. fl. ross. 2 p. 335; Rehb. icon. germ. 21 tab. 144; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 27 fig. 2825. L. glabrum Crantz stirp. austr. 5 

p. 151 (1767); DC. prodr. 4 p. 204%. — Vulg. Somnordbsă. Smedică. — 

I. Luiie, August. Tuferişiuri, margini de păduri, stânci; în regiunea 

montană. Valea "esnei, valea Cernei; valea Jiului, Lainici; Coziea, 

Slănişioara; Dimbovicioara; Peşterea-lalomiţei (Urec. enum. 1880 

p. 27); Predeal, Azuga, Buşteni, Sinaia; Broşteni pe Neagra, Bida. 

2. L. archangelica Wulf. in Jacq. coll. vol. 1 p. 214 (1786); 

Jacq. icon. rar. tab. 58; Koch syn. p. 342; Rehb. icon. germ. vol. 19 

tab. 152; DC. prodr. vol. 4 p. 206. L. Chironium Scop. Îl. carn. n. 324.— 

I, lulie, August. In regiunea submontană, locuri petrose cu tuferişe 

mânunte şi prin făget. Muntele Baiu 950 m. d'asupra Costeştilor în 

Mehedinţi. 

3. L. alpinum W. et Kit. rar. hung.3 p. 251 tab. 955 (18192); 

Koch syn. p. 341; Rehb. icon. germ. vol. 21 tab. 145; Heuff. enum. 

banat. p. 82. L. trilobum Rochel rar. banat. fig. 53 (1828)- non 

Crantz. — 4, Iulie, August. In regiunea alpină. Muntele Oiticu în 

Muscel. 

4. L. prutenicum |. spec. p. 257; Jacq. fl. austr. ltab. 153; 

Koch syn. p. 349; DC. prodr. 4 p. 206; Behb. icon. germ. 21 tab. 151, 
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Sehlechtd. Lang. deutsch. 27 fig. 28350 A. — Vulg. Somnorbsă. — 

3 Iulie, August. Păduri, poeni şi margini de păduri în regiunea ! mMon- 

tană. Bisca-husilei ; Tirgu-Oenei. | 

Trib. IX. DAUCINEE Koch. Iarăşi fructu platicarpic; mericarpele 

a câte 5 coste primare filiforme dotate cu peri moi, au şi coste se- 

condare în număr de 4, proeminente şi armate cu ghimpi aciculari 

liberi sau reuniți prin baza lor. Umbela compusă. | 

39. ORLAYA /10/jin. umbell. 1 p. 55. 

1. 0. grandiflora [Holim.umbell. 1 p.55(1814); Koch syn.p. 5%; 

DC. prodr. 4 p. 209; Rehb. icon. germ. 21 tab. 137; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 27 fig. 2531. Caucalis grandiflora L. spec. p. 346; Lam. îl. 

tab. 192. Daucus grandiflorus Scop. fl. carn. 1 p. 189. — 3 lunie-Sep- 

tembre. Câmpuri, livedi, grâne, drumuri, crânguleţe ; specie vulgară. 

Severin; Craiova; Caracăl; Comana; Bucureşti (Grec. enum. p. 27); 

Chitila, Ciocăneşti; Crivina, Ploeşti; Focşiani, Vrancea; Brăila, Ga- 
laţi; Tulcea. 

40. DAUCUS /. gen. 1.33. 

4, 1. D. Carota |. spec. p. 348; Koch syn.p. 543; DC. prodr. 

p. 211; Rehb.icon. germ. vol.921 tab. i Schlechtd. Lang. deutsch. 27 

fig. 2833. — Vulg. PRuşinea-fetei. — 3 lunie-Septembre. Câmpuri, 

livedi, grâne. drumuri ; specie forte comună. Severin; Baea-de-Aramă, 

Padeşi ; Tismana ; Tirgujiul; Craiova; Horezu; Rimnicu, Călimăneşti ; 

Curtea-de-Argeşi, Corbeni; Câmpulung; Vultureanea, Găeşti; “Titu; 

Ciocăneşti, Bucureşti (Grec. enum. p. 26); Comana; Ploeşti; Mizil; 

Buztu; laşi; Botoşiani; Fălticeni; în Dobrogea cam pretutindenea. 

6. sativa DC. prodr. 4 p. 211 (1830); — vulg. Morcov. Rădăcina 

palară grosă, cărnosă portocalie, dulee. În cultură pentru uzul alimen- 

tar. Varietăţi multe. 

2. D. bessarabicus D(. prodr. 4 p. 210 (1830); Ledeb. fl. 

ross. 2 p. 558; Lindem. fl. cherson. | p. 2585. Caucalis littoraiis M. 

Bieb. fl. t. e. 1 p. 208 (1808); Bess. enum. p. Sl-non Fibth. Platys- 

permum. littoralis Koch umbell. p. 73 (1524). — Glabru subglauces- 

cent ; foile ternato-supradescompuse, laciniile lineari-setacee ; umbella 

neinvolucrată. — 7 lunie, lulie. Năsipuri pe marginea Mărei-Negre 

la Constanţa stabilimentul balnear subt vii; pe marginea lacului subt 

Țikir-Ghiol lingă 'Tusla, 
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Ord. II. Campylospermae Koch. Faţa internă a seiniețelor are 

marginele inflexe sau cu totul involute şi pe mijloc străbătută de un 

sule lungitudinal. 

Trib. X. CAUCALINEE Koch. Fructul lateraliceşte uşior compri- 

mat, cam stenocarp sau ciclocarp ; mericarpele a câte 5 coste primare 

filitorme  setifere sau aculeate şi a câte 4 coste secondare torte proe- 

minente şi aculeate. Florile albe sau palid-roze. 

41. CAUCALIS /1J0//m. umbell. 1 p. 54. 

1. C. daucoides [.. spec. p.346; Koch. syn.p. 344; DC. prodr.4 

p. 216; Rehb. icon. germ.vol.21 tab. 170;Schlechtd. Lang. deutsch. 27 

fig. 28534. — (0) Iunie, Iulie. Câmpuri, locuri cu ierbă, grâne, drumuri, 

păragini. Severin; Craiova; loneşti, Cacova, Vultureanca; Titu; Bă- 

neasa, Comana; Bucureşti (Grec. enum. p. 27); Chitila, Ciocăneşti, 

Perişi; Ploeşti; Galaţi. 

42. TURGENIA /70//m. umbell. 1 p. 59. 

1. T. latifolia [loffm. umbell. |. p. 59 (1814); Koch syn. p. 344% 

DC. prodr. 4 p. 218; Rehb. icon. germ. vol. 21 tab. 168; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 27 fig. 2536 optime. — (0) lulie, August. Prin locuri 

inculte aride, drumuri. Verciorova, Severin. 

43. TORILIS /70/m. umbell. 1 p. 40. 

1. T. Anthriscus (mel. fl. bad. 1 p. 615 (1805); DC. prodr. 4 

p. 218; Koch syn. p. 344; Rehb. icon. germ. 21 tab. 163; Sehlecehtd. 

Lang. deutsch. 27 fig. 2837. Tordylium Anthriscus L. spec. p. 546; 

Jacq. fl. austr. tab. 261. Caucalis Anthriscus Scop. fl. carn. n. 311. — 

Vulg. Asmațui-măgărescu. — 3 lunie- August. Locuri umbrose, pă- 

duri, dumbrave, codri. Craiova; Olăneşti ; Cioziea; Câmpulung ; Sinaia 

(Grec. enum. p. 27; Knecht. exsic.!); Câmpina; Văleni; Mogoşoea; 

Comana ; Piatra, Bisericani. 

2. T. helvetica (mel. |. c. p. 617; DC. prodr. 4p. 219; Koch 

syn. p. 345; Rehb. icon. germ. 21 tab. 166 fig. 1, 2; Sehlechtd. Lang. 
deutsch. 27 fig. 2838. Caucalis helvetica Jacq. hort. vind. 3 tab. 16 (1776); 

C. arvensis Huds. fl. angl. p. 113 (1762). Scandiz infesta L. syst.nat. 2 

p. 732 (edit. 1767). — 3 Iulie, August. Locuri deschise, pe lingă tu- 

ferişe, drumuri, garduri rustice, grâne. Craiova; Curtea-de-Argeşi ; 

Vultureanca; Comana; Bucureşti; Câmpina; Văleni; Bisea-husilei: 
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3. T. microcarpa bess. enum. p. 45 n. 1362 (1522); DU. p 
prodr. 4 p. 218; Ledeb. fl. ross. 2p. 312; Heuft. enum. ban. p. S2. 

Neilr. diagn. p. 59; Boiss. fl. orient. 2 p. 1081. — 7 lulie, August. 

Locuri aprice aride, argilo-glareose. Verciorova spre Porţile-de-fer ; ) 2) (2) 

Tecuci costele despre lunca "Țigănești; Dobrogea pe la Măcin, Con- 

stanţa, Tulcea, Mangalia. 

Trib. XI. SCANDICINEE Koch. Fructul lateralileeşte manitest com- 

primat sau contractat, totdeuna cu virful rostrat; mericarpele 5- 

costate, costele filiforme sau petrigoidee, cele laterale formend mar- 

ginea suturală; n'au coste secundare. 

44. SCANDIX Gori. fruct. 2 p. 33 î. 553 

|. S. Pecten-Veneris |. spec. p. 368; DC. prodr. 4 p. 221; 

Koch syn.p. 346; Rehb. ic. germ. 21 tab. 188 fig. III. 1V. V; Schlechtd. 

et Lang. îl. v. deutsch. 27 fig. 2840. Cherophyllum rostratum Liam. dict. 

n. | p. 685 (1783). Myrrhis Pecten- Veneris AI. fl. pedem. n. 1376. — 

Locuri aprice argilo-cretacee, pe lingă păduri. În Doljiu pe la Valea- 

Bisericei (vulg. Acu-Doamnei); Monăstirea Neamţu (Chan. exic. Grec. 

enum. p. 28); oare spontaneu? 

45. ANTHRISCUS /7J0//. umbel. 1. p. 38. 

1. Specii perenice. 

1. A. alpestris Wimnm. et (Grab. îl. siles. 1.239 (1827); Neilr. 

diagn. p. 59. A. silvestris Hoffm. Ș. alpestris Wimm. fl. siles. ed. 2. 

p. 111; Koch. syn. p. 346; Rehb. ic. germ. 21 tab. 154%; Sehleehtd. 

et Lang. fl. v. deutsch. 27 p. D41. A. torquata Duby in DC. bot. gall. | 

p. 239 (1828) et in prodr. 4 p. 223?; Heuff. en. ban. p. 83. Chaero- 
phyllum nitidum Wahhenb. carpat. princ. p. 55 (1814). — 9, Iunie, 
lulie. Păduri prin văile umbrose subalpine. Valea 'Țesnei pe Ineleţu- 
Mare; Munţii Camenei (A. de Degen) ; Dimbovicioara; Buceci (Knecht.), 
Predeal. 

2. A. silvestris [loffin. umbel. 1 p. 40 (1824); DC. prodr. 4 
p. 223 var. 4.; Koch. syn. p. 346 var. 4; Rchb. ic. germ. 21 tab. 183; 
Schlechtd. et Lang. fl. v. deutseh. p. 340 var. z tab. 2842. Chuero 
phyllum silvestre Li. spec. p. 369. — , Lunie, Lulie. Păduri în regiunea 
munţilor mici şi a câmpiilor. Verciorova, Cerneţi; Craiova, Rubă- 
neşti; Călimăneşti, Coziea; Piteşti, “Trivale; "Topoloveni; Predeal; 
Comana; Monăstirea Paserea; Monăstirea Neamţu (Chan.); Roman; 
laşi la pădurea 'Tinoasa; Botoşiani, Agafton. 
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3. A. nemorosa Spreng. umbel. prodr.p.27 (1513); DC. prodr. 4 

p. 223; Koch syn. p. 347; Ledeb. îl. ross.2 p. 347; Rehb. ic. germ. 21 

tab. 185 fig. I; Schlechtd. e! Lang. fl. v. deutsch. 27 fig. 2543. Cha- 

rophyllum nemorosum M. Bieb. îl. t. c. L p. 232 (1508); Hoftm. umbell. 

p. 4 et p. 210. — Y, lunie, lulie. Dumbrave in regiunea câmpiilor. 

Comana; Mânăstirea Paserea. 

92. Specii anuale. 

4. A. Cerefolium Iloffi. umnbel.| p.4.1 ; DC. prodr.4p.293; Koch 

syn. p, 347; Rchb. ic. germ. 21 tab. 1857 flg. I. IL. III; Sehlechtd. et 

Lang. fl. v. deutsch. vol. 27 tab. 2545. Scandiz Cerefolium L. spec. 

p. 365 Cherophallum sativum Lam. îl. fr. 3 p. 438. Cerefolium Sativum 

Bess. prim. fl. galiz. | p. 218. — Vulg. Asmăţui. Hasmaţuchi. Tur- 

burea. — (0) Maiu, lunie. Prin păduri pe coste petrose sau uscate şi în 

cultură pentru uzul alimentar. Severin; Craiova; Bucureşti ; Comana; 

Mizil; Vaslui ; laşi; Botoşiani. 

5. A. trichosperma Schult. syst. veget. 6 p. 525 (1820)-non 

Pers. cujus stirps ad Torilis genus pertinet; Koch syn. p. 347; Ledeb. 

fl. ross. 2 p. 948. A. Cerefolium f. trichosperma DC. prodr. 4 p. 2924.; 

Rehb. ic. germ. 21 tab. 187 tig. IV. 12. Cerefolium trichospermum Bess. 

enum. p. 44. — Vulg. Asmățui-selbatic, veninos. — (-) Maiu, lunie. 

Păduri, dubrave. Comana ; Mânăstirea Paserea ; Birlad; Vaslui; laşi. 

46. CHZROPHYLLUM 1/10. umbel. Ip. 33 

1. Specii anuale sau bisanuale. 
1. Ch. temulum |. spec. p. 370; Jacq. fl. austr. tab. 63; DC. 

prodr. 4p.226; Koch syn. 348; Rehb. ic. germ. 21 tab. 175; Schlechtd. 

Lang. fl. v. deutsch. 27 fig. 2548. Myrrhis temula Gsertn. fruct. 1 p. 23 
(1788); Spreng. umbel. prodr. p. 29 (1813). — G Iunie, Iulie. Locuri 

umbrose, prin păduri în regiunea montană şi a câmpiilor. Valea MO- 

năstirei Bistriţa ; Văleni în Grădina Mirzea (Anthriscus silvestris (Grec. 

enum. p. 28 - non Hoffm.; CH. temulum Grec. in Br. prodr. p. 238); 

Mogoşoea ; Comana. 

2. Ch. bulbosum [.. spec. p. 270; Jacq. fl. austr. tab. 63: DC. 

prodr. 4p.9225; Koch syn. 548; Rehb. ic. germ. 21 tab. 176; Sehleehtd. 

Lang. fl. v. deutsch. 27 fig. 2551. Myrrhis bulbosa Spreng. in Î. et 

Sehult. syst. 6 p. 513. — Vulg. Baraboi. Barlaboi. — 3 lunie, Iulie. 

Tuferişe, crânguri, dumbrave. Valea-Mare, Câmpulung; Stolnici ; 

Netoţi; Comana; Tirgu-Ocna ; in Suceava prin valea Barnarului. 



UMBELLIFER.E 261 

9, Specii perenice. 

3. Ch. Villarsii Koch syn. ed. 1 p. 517 (1539); hehb. icon. 

germ. 21 tab. 179. CH. Pirsutum Vill. dauph. 2 p. 644 (1757)- non L. CH. 

Cicutaria Rehb. germ. exc. p. 445-non Vill. -—— 4, lunie, lulie. Păduri 

in regiunea subalpină inferioră şi in cea alpestră: în Muscel la Știl- 

peni (Ch. hirsutum Grec. in Br. prodr. 230-non L..) şi la Conţeşti pe la 
Valea-Rincăciovului; Predeal; Comarnic; Văleni. 

4. Ch. hirsutum |. spec. p.371; Koch syn. p. 349; Rehb. ic. 

germ. 21 tab. 180; Schlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 27 fig. 2854. Ch. 

palustre Lam. eneyel. meth. L p. 683 (1753). Ch. Cicutaria Vill. dauph. 2 

p. 644 (1757). Myrrhis Iirsuta Spreng. umbel. prodr. 25. Anthriscus 

Cicutaria DC. prodr. 4 p. 293. — |, lunie, lulie. Prin văile umbrose 

subalpine pe lingă riuleţe. Palteanu între Plaşa şi Zănoaga în Argeşi; 

Buceci pe la Sinaia în valea Peleşiulvi sus şi pe Costila; Predeal; 
Ceahlău; Rar&u pe la Sehit. 

Specimenele nostre din localitatea Bucecilor şi a Predealului se 
potrivesc perfect cu cele din platoul central al Franciei de la P. Billiet 

ce au denumirea de CH. Cicutaria VIll. şi care după Koch, heichen- 

bach, Nymann şi alţii este chiar Ch. hirsutum L. 

5. Ch. aureum |. spec.p. 370-non mant.; DC. prodr. 4p. 226; 

Koch syn. p. 348; Rehb. icon. germ. umbell. tab. 177. Ch. maculatum 

Willd. enum. suppl. p. 15 (18313). — 4. lunie, lulie. Prin văile alpine 

şi subalpine umbrose. Gaura-Fetei ; Buceci. 

6. Ch. aromaticum [,. spec. p. 371; Jacq. fl. austr. t. 150; 

DC. prodr. 4 p. 227; Koch syn. 349; Rehb. icon. germ. 21 tab. 181; 

Schlectd. et Lang. 27 fig. 2850. — , Iulie, August. Locuri umbrose, 

păduri: Valea Cernei pe la Curceoea; Stănişioara la poalele munt. Co- 
ziea ; Gurtea-de-Argeşi, Corbeni ; Tirgovişte; Sinaia, Predeal; Schitu- 

Hangu subt Ceahlău; Broşteni pe Neagra şi pe Barnaru. 

47. PHYSOCAULOS Tausch. bot. zeit. an. 1537 vol. Î p. 342. 

1. Ph. nodosus Tausch.|.c. Koch syn. 348; Rchb. ic. germ.2l 

tab. 174. Sehlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 27 p.350 fig. 2847. Sean- 

div nodosa L. spec. p. 369. Choerophyllum nodosum Lam. dit. 1 p.655. 

Torilis macrocarpa laertn. fruct 1. p. 53 tab. 25. — (0) Maiu, lunie. 

Prin pădurişi pe coste de munţi, dărâmeturi petrose : Vereiorova; 

Severin pe ruinele romane în grădina publică; Dobrogea la Mânăstirea 

Cocoşi, Măcin pe muntele Sulue, Greci pe 'Puţuiatu. 
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Trib. XII. SMYRNEE Koch. Fructul înflat dar lateraliccşte cam 

comprimat sau contractat; mericarpele cu câte 5 coste variabile în 

proeminenţa lor, fără coste secundare. 

48. ECHINOPHORA /. gen. n. 320. 

1. E. Sibthorpiana (Guss. suppl. p. 69; Boiss. Îl. or. 2p.919. 

E. tenuifolia var. Sibthopiana (riseb. spicil. rum. | p. 379 (1843). 

[i.tenuifolia Sibth. îl. grec. tab. 266; M. Bieb (1. t. c. Il p. 199; Ledeb. 

H. ross. 2 p. 356- non L. — d, Iunie, Iulie. Câmpuri aprice, pe lingă 

drumuri şi pe lingă grâne: Dobrogea de la Gargalic spre Periclie ; Bai- 

ramdede. 

49. PRANGOS L:nd!. journ. soc. lond. 1525 n. 37. 

1. P. carinata Uriseb. in litt. ad Janka 1572. A. de Degen in 

k 6lonlenyom. termeszet-tudoman. kăzlâny t. 36 potfiizet. p. S et exsie.! 

P. ferulacea Auct. hung. plur.-non Lindl nec L. sub Laserpitio. Cu- 

chrys ferulacea Janka adat. magyar. delk. flora, in kăzl. XII kătet 1574 

p. 165. — O Maiu, lunie. Stânci aride pe costele munţilor între Ver- 

ciorova şi Gura-Văei la Porţile-de-ter. 
„Caule înalt, angulos, oposito sau verticilato-ramos, foile glabre, 

ample, avend periteriea ovală şi divisată în lacinii lineare setacee în 
mod supradescomposit, foile inferiore lung peţiolate, cele superiore 

sesile; umbela cu 3- 12 rade, foliolele involucrale şi cele involucelale 

lanceolate şi cuspidate; fructul ovat, îndoit de lung de cât piedicelul 

stu, verde-alburiu avend fiecare lature a câte 5 coste, costele carinate 

şi purpurii“ (sec. Degen loc. cit.). 

Caule ca de | m. foile inferiore avend diamentrul lungitud. 

de 50 em laciniile de 12-25 "n de lungi, fructul de 15-25" lungime. 

Se deosebeşte de P. ferulacra Lindl. prin laciniile foilor sale cu 

mult mai lungi şi prin costele mericarpelor fiind ânguste si carine- 

forme. De P. stenoptera Boiss. et Buhse diteră prin fructul seu ce, 

precum s'a dis, nu este aripat, prin valeculele sale nesulcate şi prin 

pedicelele sale mai lungi. 

50. CONIUM /. gen. n. 409. 

1. C. maculatum |. spec. p. 349; DC. prodr. 4 p. 249; Koch 

syn. 351; Rehb. ie. germ. 21 tab. 191; Schlechtd. et Lang. îl.v. 

deutsch. 27 fig. 2559. Cicuta maculata Lam. fl. fr. 3 p. 104. — Vulg. 

Bucinişi. Cucută, Dudae. — 3 lulie, August. Locuri inculte, păragini, 

garduri, locuri dosnice. Cerneţi; Craiova, Simnic; Nimnie; Bucureşti, 

(Grec. enum. p. 29); Focşani ete. Specie vulgară, comună. 
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51. PLEUROSPERMUM //0/m. umbell, praej. p. LA. 

1. P. austriacum Iloffm. umbell. p. IX (1514); DC. prodr. + 

p. 244; Koch syn. p.351; Rchb. ic. germ. 21 tab. 192; Scehlechtd. et 

Lang. Îl. v. deutsch. 27 fig. 2860. Ligusticum austriacum L. spec. p. 56; 

Jacq. fl. austr. tab. 151; All. fl. pedem. tab. 43. — Y. lulie, August. 

Locuri umbrose prin văile munţiior. Dimboviciora; Sinaia pe valea 

Peleşiului (Grec. enum. 1550 p. 29), la Urlătoarea (Knecht.)! şi în 

Valea-Albă. 

52. PHYSOSPERMUM (usson soc. med. paris. 1782, 

?. Ph. aquilegifolium Koch umbell.p. 154 (1524); DC. prodr. 4% 

p. 246; Rehb. icon. germ. vol. 21 tab. 197; Boiss. fl. orient. 2 p. 923; 

Neilreich diagn. p. 60. Danaa aquilegifolia ALL. (1. pedem. n. 1592 

tab.63!(1755). Ligusticum aquilegifolium W'ild'spec. l'p. 1495 (1797).— 

d, Iunie. Păduri pre munţii de la Ruşiava aprope de frontiera nostră 

(miss. Degen). 

53. CORIANDRUM /70/. umbell. p. 158. 

1. C. sativum |. spec. p. 367; Sturm deutsch. h. 3; DU, 

prodr. 4 p. 250; Koch syn. p. 353; Rehb. icon. germ. 21 tab. 202; 

Boiss. fl. orient. 2p. 920. — Vulg. Coriandru. Chimen. — (O) Lunie, lulie. 

În cultură pentru uzul condimentar; accidental spontaneu. Specie vul- 

garizată. — Piteşti; Bucureşti. 

XLVII. ARALIACGEA Juss. diet. 2 p. 346. 

1. HEDERA Swar4ș fl. ind. occ. p. 318. 

1. H. Helix L.spec.p. 292; DC. prodr.4 p. 261; Koch syn.355; 

Boiss. fl. orient. 2 p. 1090; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 23 fig. 2905.— 

Vulg. Edera, Hedevă. — îÎ» Octobre. Prin păduri, urcătore pe arbori 

bătrâni; pe stânci, ziduri vechi. Tismana; Călimăneşti în Ostrov; Pi- 

teşti la Vala-Mare; Titu ; Ciocăneşti,sCrivina (Grec. enum. p. 29); 

Sinaia; Bucureşti; în Dobrogea pe la Niculiţel, Cocoşi. 

XLVIII. CORNACEA DC. prodr. 4 p. 271. 

1. CORNUS /. seu. n. 140. 

1. C. sanguinea |. spec. p. 171; Sturm deutsch. h. 52; DC. 

prodr. 4 p. 279; Koch syn. p. 354. Sehleehtd. Lang. deutsch. 26 

fig. 2704, — Vulg. Sânger. -— î» Maiu, lunie. Păduri în regiunea dea- 
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lurilor şi a câmpiilor, frecuent. Cerneţi; Craiova, Aninosa; Călimă- 

neşti, Coziea ; Câmpulung ; Câmpina; Mogoşoea, Bucureşti (Grec, enum. 

p. 29); Monăslirea Neamţu (Chan. exsic.!); laşi. 

2. C. mas [,. spec.p. 171; Sturm deutsch. h. 52; DC.prodr. 4 

p. 273; Koch syn. 354; Schlechtd. Lang. deutsch. 26 fig. 2705. — 

Vulg. Corn. — î Martie. Păduri în regiunea dealurilor şi a câmpiilor. 

Severin, Cerneţi ; Craiova pe la Trei-Fontâni; Călimăneşti, Coziea; 

Câmpulung; Câmpina; Titu, Ghergani; Ciocăneşti, Mogoşoea, Bucu- 

veşti; Sloboziea; Beceni; Viile: de la Deocheţi în Putna; Neamţu 

(Grec. enum. p. 29). 

CLASA III 

DICOTILEDONE GAMOPETALE INFEROVARII. | 

XLIX. RUBIACEA Juss. gen. p. 196. 

1. SHERARDIA /. gen. n. 120. 

I. S. arvensis [.. spec. p. 149; DC. prodr. 4 p. 551; hehb. ic. 

germ. 17 tab. 132 fig. 1; Boiss. fl. orient. 3 p. 19; Sehlechtd. et Lang. 

deutsch. 23 fig. 2869 optime. — (2) Maiu-lulie. Prin locuri cu ierbă 

şi pe lingă semănături. Şimian, Hinova, Severin, Schela-Cladovei; 

Broşteni; Ponoare; Bucureşti; Predeal; Bisca. 
f. gracillior. Caulii mai subţirei şi mai flascidi, foile superiore mai 

ângusticele. Locuri cu ierbă pe lingă Monăstirea Bistriţa. 

2. ASPERULA /. gen. n. 12. 

Secţ. 1. Tubul corolei forte lung: corolătubulosă infundibuliformă. 

Anuale. 

1. A. arvensis |. spec. p. 150; DC. prodr. %p. 551; Rehb.ic. 

germ. 17 tab. 196 fig. 2; Boiss. fl. orient. 3 p. 50; Schlechtd. et Lang. 

deutsch. 28 fig. 2870. — (0) Maiu, lunie. Prin icrbă: Bucureşti (a rare 

locuri); Craiova pe dealurile Bucoveţului; Monăstirea Neamţu (Chan. 

exsic.) 

Perenice. 

2. A. taurina |. spec. p. 150; DC. prodr. 4 p. 552; Hehb.ic. 

germ. 17 tab. 127 fig. 1; Boiss. fl. or. vol. 3 p. 41; Schlechtd. et Lane. 

deutsch. 25 fig. 2871. — d, Maiu, lunie. Păduri umbrose în regiunea 
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subalpină, a dealurilor şi a câmpiilor. Vinjuleţ, Hogova (Grec. enum. 

p. 30); Craiova; Tismana ; Călimăneşti, Stănişioara ; Câmpulung, Con- 

țeşti; Mogoşoea, bucurești; Ciocăneşti ; Pascrea; Comana; Buzău la 
pădurea Crângul. 

3. A. capitata Lil. in lit. ad Schult. oester. fl. Ip. 312 (1514); 

Rehb. ic. germ. 17 tab. 131 fig.2; A. Aliomii Baumg. enum. transs. 

p. 50 (18316). A. hezapylla Rochel rar. ban. p. 25 solum nomen et 

Auct. transs. olim-non All. — d, Iulie, August. Stânci alpine. re- 

benaţu-Mare (Degen); Negoiu; Buceci (Br. Knecht.)! Piatra-Mare. 

4. A. tinctoria |. spec. p. 150; DC. prodr. 4 p. 552; Hehb. 

ic. germ. 17 tab. 129 fig.1; Boiss. fl. orient. vol. 5p.44 Sehlechtd. et 

Lang. deutsch. 28 fig. 2872. — Y, lunie, lulie. Livedi pe dealuri 

argilo-calcare. Beceni (Grec. enum. p. 30). 

5. A. ciliata lhochel rar. ban. fig. 22 (1523); Heutt. enum. ban. 

p. 56; Rehb. icon. germ. vol. 17 tab. 129 fig. IV; Neilr. diagn. p. 60.— 

I. lunie, alie. Stânci calcare abrupte, precipiţiuri. În valea 'Tesnei 
la Gaura-Fetei, multă ; Monăstirea Tismana pe la Peşterea Pahonie. 

6. A. montana Kilt.ap. Willd.enum. hort. berol. 1 p. 151 (1509); 

DC. prodr. 4 p. 555 sed male descripta. — Y, lunie. Tuferişe, mără- 

cinişiuri la locuri aprice. Verciorova; Tecuci; Babadagh, lenisala. 

Portul seu exterior seamănă bine cu A. cnanchica forma altis- 
simă ; însă, in fond, se deosebeşte de acestă specie prin corola sa mult 

mai tubulosă, tubul de 2 ori mai lung de cât limbul, cum există şi la 

A. longiflora W. et Kit., însă exteriorul corolei sale are coldrea persi- 

cină şi este punctat cu menunțele asperităţi papilare; din contra, 

A. longiflora are corola netedă, de coloare carmină şi prin lăintru gălbenie. 

7. A. cynanchica |. spec. p. 151; Koch syn. p. 358; Ledeb. Il. 

ross. 2 p. 398; Boiss. fl. orient. 2 p. 40; Schlechtd. et Lang. Îl. v. 

deutsch. 28 fig. 2873 optime. — d, lunie, lulie. Livedi, locuri cu 

ierbă, câmpuri; din regiunea subalpină inferioră pină în regiunea câm- 

piilor. Severin , Schela-Cladovei; Craiova; Călimăneşti ; Stolnici ; Bu- 

şteni, Sinaia; Crivina, Buftea (Grec. enum. p. 30); Chitila, Bucureşti; 

Comana; Pătirlagele, Beceni; Feteşti; Rosnov; Piatra, Bisericani; 

Botoşiani, Agafton; Fălticeni în livedile despre pădurea Huşilor (A. 

tenella Heutt. ap. Boiss. diagn.) 
Perenică. Rizomă lignescentă multicaulă ; cauli difuzi adscen- 

denţi ramoşi, ramurile erecto-patule, tetragone glabre ; foile câte patru, 
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lineare, glabre, marginea uşior scabră, intlorescența paniculă corim- 

boidă, florile in cime dichaze cam congeste, bracteele şi bracteolele 

ângust-lanceolate mucronate ; corola tubuloso -infundibuliformă, are 

tubul cam egal cu lungimea limbului, colorea sa persicină ; fructul are 

mericarpele negriciose; exteriorul corolei şi al mericarpelor menunţel 

şi sparsiu granulato-scabre. — Variază: 

a. supina. — A.supina M. Bieb. fl.t.e. p. 101 (1808). A. eynanchica 

var. subalpina Sehur. enum. transs. p. 277 (1866). — Statura scundă, 

10—15*», meritalele inferidre şi medii scurte că le întrec foile, acestea 

sunt lineare oblungi acuminate, glabre sau cu puţini peri, florile la 

virful ramificaţiilor sunt cam congeste; 
£. vulgaris. Caulii difusi, ca de 20—35*" nu mult ramificaţi, ra- 

murile lungi drepte sau cam grisontal-intinse, meritalele medii şi su- 

periore lungi şi întrec bine lungimea foilor; florile întru câtva mai 

desfăşiurate. Aici aparţine şi forma gracilă disă A. tenella Heuff. ap. 

Boiss. diagn. sec. A. de Degen exsic! | 

. altissima. Caulii difusi, robuşti, ca de 50—60“" înălţime, forte 

ramoşi, au meritalele cu mult mai lungi de cât foile, adesea uşior şi 
alternativ arcuate ; florile numerose constituese o paniculă încăreată 

şi de o amplore remarcabilă. 

8. A. graveolens NM. Bieb. sec. Bess. in Schult. mant. ad syst. 

veg. 3 p. 376 (1829); Ledeb. fl. ross.2 p.399; Boiss. fl. orient.3 p.41; 

Velen. fl. bulg. p.328. A. rumelica Boiss. diagn. ser. 2 p. 113 (1856). — 

I. Iulie, August. Câmpuri la locuri aprice inculte, petrişiuri cu ierbă. 

Curtea-de-Argeşi; Stolnici; Vultureanca; Sloboziea, Odăile, Giurgiu; 

în Dobrogea pe la Copadin, Bairamdede, Constanţa, Caracoium, Gar- 

galic. 

Perenică. Rizomă lignescentă multicaulă; caulii adscendenţi, 50 

pină la 60“ înălţime, drepţi, subțiri, rigidiusculi, cilindracei, forte 

rămoşi, ramurile patule tetragonice, glabre; foile câte patru, filiforme 

setacee glabre, cu mult mai scurte de cât meritala la respectivă ; florile 

în paniculă laxă ; corola, comparativ cu a precedentelor, mai scurtă, 

tubulato-campanulacee, tubul aproximativ egal cu limbul, de colore 

persicină ; mericarpele negriciose fin şi sparsiu granulato-scabre şi cu 

mult mai mici de cum sunt ale speciei următore. 

3. A. setulosa Boiss. diagn. plant. orient. ser. II], 10 p. 61 et 

62 (1545); Arp. ă Degen in litt. ann. 1897 Martie. A. pontica (rece. 

olim in herb. pl. roman. 

Perenică. Rădăcina lignosă multieaulă; caulii în partea inferidră 
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lignescenţi, prostraţi, dilusi, rigidi, rămoşi, lelragonici, grosciori, glabri 

şi fragili; foile câte patru, tote mult mai scurte de cât internodul res- 

pectiv, cele inferiore forte diminuate, ângust-eliptice, celelalte lineare, 

grosciore, neegale (două oposite cam pe jumetate mai mici ca cele lalte 

două oposite), nervura mediană forte pronunţată, marginile adesea re- 

volute scabride sau glabriuscule şi la virf mueronate, cele bracteante 

în numer de patru: două lungicele ovato-lanceolate mucronate, două 

scurticele lineari-setacee; florile în fascicule terminale întoemind o 

largă paniculă divaricată ; corola de un roz intens, pe fața sa externă 

şi pe vinişiore papiloso-seabră, lobii oblung-laneeolaţi, mutici, tubul 

infundibuliform cam scurt; mericarpele măricele (indoit de mari de 

cum sunt cele dela A. eynanchica), cam lunguete, oacheşi sau negri- 

ciose acoperite cu papile lungi aculeiforme dense. 

Corola 5" lungă, tubul avend 3 şi lobii 2". Mericarpele de 

7» lung. pe 2" diam. grosime (A. de Degen in est. bot. zeit. ann. 

1397 No. 6). 

Hab. În dunele maritime lîngă Constanţa de la Tăbăcărie spre 

Mamaca. — Y, lunie- Septembre. 

Specimenele nostre au fost confruntate şi determinate, acum de 

curind, de amicul şi confratele Dr. Arp. de Degen care a avut in ve- 

dere exemplarele originale de A. /iftoralis Sibth. et Sm. culese de den- 

sul pe lingă Constantinopol la Comany, locul clasic, şi pe acelea de 

A. setulosa Boiss. din dunele maritime de la gura Nistrului, loculclasic, 

culese de Lang şi Szovits (herb. ruthen. cent. IL No. 108) şi pe care 

le a aflat in colecţiea Richter Lajos din Budapesta. Opiniea că A. se- 

tulosa este o varietate de A. littoralis este dată de Boissier (ved. Flora 

orient. vol. 3 p. 40), dar nejustă, de oarece există mare diferenţă între 

aceste două forme caracteristice ce trebuesc să fie considerate curat 

specii distincte, de şi din aceeaşi grupă. 

Secţ. II. Tubul corolei cu mult scurt, egalând numa 15 parte 

din lungimea corolei care ast-fel este campanuliformă. 

Corola roz-palidă. 

10. A. galioides M. Bic). (1. t. c. 1p. 101 (1808); DC. prodr.4 

p. 585; Ledeb. fl. ross. vol. 2 p. 399; Hchb. icon. germ. 17 tab. 128 

f. 1; Boiss. fl. orient. 3 p. 44; Schlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 28 

fig. 2875. — A. glauea Bess. enum. p. 7 (1822). Galium glaucum Li. 

spec. 155. — 4, Iulie, August. Margini şi prin păduri, tuferişe, poeni, 

câmpuri. Vereiorova, Severin; Craiova; Stolnici; Alexandriea; Vul- 

tureanea; Comana; Bucureşti, Chitila; Ploeşti, Buda, Băicoi; Slobo- 
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ziea, Doiceşti (in lalom.); laşi; Botoşiani; comuna Munteni în Vaslui; 

Tusla, Mangalia. 

f. tyraica DC. prodr. 4% p. 585; Ledeb. fl. ross. 2 p. 400 A. t- 

raica Bess. enum. p. 21 (1822). — Dobrogea : Constanţa, 'Tusla. 

11. A. odorata |. spec. p. 150; Ledeb. I.c.p. 400; Rehb. ic. 

germ. 17 tab. 127 ; Boiss. fl. orient. 2 p. 43; Sehlechtd. etLang. fl. v. 

deutsch. 28 fig. 2574, optime. — Vulg. Muma-pădurei. Vinariță. — 

Y, Aprilie, lunie. Păduri, dumbrave. Coziea ; Conteşti, Valea-Popei; 

Câmpulung ; Pajerea; Buşteni, Sinaia (Grec. enum. p. 30); Predeal; 

Mogoşoea; Comana; Buzău: Focşiani; Neamţu. 

12. A. Aparine M. bicb. fl. t. c. lp. 102 (1508); Sehott. ap. 

Bess. fl. galiz. 1 p. 114(1809); DC. prodr. 4 p. 585; Rehb. ic. germ. 17 

tab. 1285 fig. 2; Boiss. fl. orient. 3 p. 45; Schlechtendal et Lang. 

deutsch. 28 fig. 2576. Galium uliginosum Pall. ind. taur. -non L. 

G. rivale Griseb.spicil 2 p. 156. — Y, lunie, lulie. Mlăştini turfose, stufuri 

de bălți, rovine. Corbeni în Argeşi; valea Cociocului la Perişi; valea 

Colentinei la Chitila, Herestrău; Câlniştea la Comana ; Scheiu la Câmpu- 

lung ; Sinaia (Knecht); Broşteni pe Neagra către brinzăria regală. 

Corola gălbenie sau galbenă. 
13. A. debilis |edeb. ind. hort. dorp. suppl. p. 2 (1824); ejus 

fl. ross. 2 p. 401. — Cauli lungi flascido-debili proptindu-se pe corpii 

vecini, dealungul lor forte ramificaţi, ramurile divaricate, relativ 

scurte ; foile verticilate câte 6, în părţile superiore câte 4, cele cau- 

linare cam pretutindenea reflexe, cele rameale patule, tote linear- 

lanceolate, uninerviate, glabre sau puţin perose, marginea lor, ner- 

vura, aăgulii caulinari şi pedunculele retros aculeato-scabre, faţele 

lor nai mult sau mai puţin peros-hispide; florile la extremitatea 

ramurilor, privite dealungul caulelui intocmesc o lungă racemă de 

cime dichaze laterale ; corola campanulacee albă sau cam gălbenioră ; 

anterele galbene; fructele glabre, granulose. — d. lulie, August. Pe 

iingă garduri, mărăcini, buruieni. În viile de la Cotnari; Roman la 

Cotu-lui-Bran; laşi; Beceni (Galium oc holeucum (rece. enum, p. 50 

-non Wolf. nec Rochel). 

Prin portul seu aduce oarecum cu A. Aparine, dar se apropie 

cu mult de cea urmetore. 

14. A. humifusa bPess. cat. hort. cremen. suppl. 5 p. 4 an. 1811; 

Ledeb. fl. ross. 2 p. 401; Boiss. fl. orient. 3 p. 44 excl. synon. Galium 

humifusum M. Pieb. fl. t. e. Lp. 104 (1808). Tulpina multicaulă; eaulii 
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aşternuţi pe pământ, ramoşi; ramurile distante, lungi şi divaricate iarăşi prostrate ; foile verticilate, câte 8 în părțile infer. câte 6 în cele super. lineare, mucronate, reflexe; ele şi axele caulinare fără aspe- rităţi aculeato-scabre, dar cu abondentă îmbrăcaminte viloso-hispidă ; Morile sunt aşedate pe cauli ŞI pe ramurile lor cum la precedenta, au corola mai gălbenie; fructele oacheşi, glabre. — Y, lunie, August. La locuri aprice şi cu icrbă menuntă, —— Variază;: 
7. confarta C. Koch. in linnăa vol. 17 p. 32 (1857); Ledeb. fl. ross. 2 p. 402. Ramurile prelungi, rămurelele forte scurte purtând grupe de flori în dichaze capituliforme şi proxime; planta viloso-his- pidă. — Bucureşti, Măreuţa, Fundeni (Galium ochroleueaumi Grec. enum. p 50-non alior.); Comana ; Brăila, Lacul-Sărat; Constanţa ; "Tulcea. £. diffusa C. Koch. in linnzea vol. 17 p. 32 (1857); Ledeb. 1. c. Ramurile prelungi subțirele, rămurelele cam distante, divaricate mult subramiticate; planta puţin viloso-hispidă. — Cotnari pe coste; Ber- lad ; laşi ; Lipovăţ in Vaslui; Bucureşti la Plumbuita, Herestrău; Foc- şiani; Brăila. 

„3. GALIUM Scop. JI. carn. ed, 2 vol, [ pP. 94 

Sect. I. Foile uninerviate.; florile hermafrodite. 
Ş 1. Perenice. 
1. Pedunculele şi chiar cele fructifere sunt drepte; caulii elabri sau peroşi, însă fără ghimpuşiori retrorsi pe muchiile lor. 4. Florile galbene sau roşiore. 
1. G. verum [,. spec. p. 155; DC. prodr. 4 p. 603; Rehb. ie. germ..17 tab. 136 fig. 2; Boiss. fl. orient. 3p. 62; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 28 fig. 2893. — Vulg. Drăgaică. Sânzenie. Sâmziene.— Ş, lunie, Iulie. Livedi, crânguri, margini de păduri, drumuri. Cerneţi; Craiova; Stolnici; Câmpulung; Buftea, Bucureşti; Comana ; Văleni; Buceni; Focşiani; Golăşei, Galaţi; Bacău, Ungureni; Piatra; laşi; Botoşiani, Agafton; Vaslui ; în Sucâva la Fălticeni Sasca, Mălin, Broşteni. DupE autori, acestă specie presenteză oarecare varietăţi. Forma nostră este leiocarpă, trachifilă, adică are fructele forte glabre, foile scabride, adesea axele cauline pubescente cel puțin în părţile supe- ridre; florile galbene, uneori ochroleuce. 

2. 6. Marisense Simk. enum. transs. p. 251 (1886) solum nomen. G. flavescens Borb. magyar. tud. kozI. XI p 266 (1574)- non Wierzb. in Heuff. en banat, p. 58 (1858). G. oehroleucum Kit. in Schult. cester. flor. p. 305 (1514)-non Wolf. in Sehweig. et Korte fI. erlang. 
Grecescu D, Dr, — C. 1324, 

20 
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pe 36 (1311). G. asparagifolium A. Kern. wster. bot. zeit. an. 1570- non 

Boiss. diagn. ser. 2 fase. 6 pag. 91 (1859). — d, lunie, Iulie. 'Tuferişe 

pe costele munţilor calcari aprici. Vereiorova ; Tismana; în Dobrogea 

la lenisala sub Castelul-(renovez. 

3. G. purpureum |. spec. p. 156; DC. prodr. 4 p. 603; Boiss. 

fl. orient. 3 p. 63; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 28 fig. 2894 optime. — 
d, lunie, lulie. Stânci muntose, pe sub tuferişe. Verciorova; valea 

Țesnei la Gaura-Fctei; Monastirea Tismana; Riu-Vadului. 

b. Florile albe. 

* Caulii erecţi sau adscendenţi; florile în paniculă piramidală 

amplă; plante înalte. 

4. G. ochroleucum Wolln. ap. Schweigg. et koerte fl. erlang. | 

p. 36 (1311) et auct. recent. G. vero-Mollugo Waller. in Seheid. pl. 

hybr. p. 6% (1825); DC. prodr. 4 p. 603. G. Mollugo var. ochroleuca 

Auet. nonnull.— (|, lunie, Iulie. Câmpuri. Buftea; Comana. 

5. G. elatum |huill. (|. paris. p. 76 (1790); Gren. (ode. Îl. fr.2 

p. 22. G. Mollugo L. spec. p. 155 ex parte; Boiss, îl. orient. 3 p. 55 et 

Auct. plur. — Vulg. Drăgaică. Sâmziene. Sânzcinie. — Y, Maiu - Au- 

gust. Câmpuri, crânguri, margini de păduri şi pe la drumuri; în re- 

giunea dealurilor şi a câmpiilor. Vereiorova, Severin, dealu Stirmina; 

Călimaneşti. Stănişioara; Curtea-de-Argeşi; Câmpulung; Ciocăneşti, 

Chitila, Bucureşti (G. Molugo Grec. enum. p. 30); Azuga; Văleni; 

Bisca-Rusil:i; Feteşti; Piatra, Osloveni; Birlad; Vaslui, Sehitu-Ra- 

faila; în Dobrogea pe la Bairamdede, etc. 

6. pubescens Schrad. spicil. fl. lipp.p. 16 (1794); Heuff. enum. 

ban. p. 88 sub G. Mollugo m; — Braun cest. bot. zeit. 1892 p. 132. — 
Vereiorova, Stirmina; Netoţi în Teleorman; Comana; Sloboziea la 

pădurea Moşi-Toma în Ialomiţa; în Dobrogea la Măcin, pe malurile 

Mărei-Negre la Constanţa sub vii (forma procumbens). 

6. G. erectum [luds. fl. angl. p. 65 (1762); Gren. (iodr. fl. îr. 2 

p. 23; Rchb. icon. germ. 17 tab. 137 fig. 2; Br - . fl. orient. 3 p. 54. 

G. lucidum Koch syn. p. 366 exclus. synon.; Schlechtd. el Lang. 

fl. v. deutsch. 28 fig. 2899-non All. G Mollugo L. spec. p. 155 ex p. — 

d. lunie- August. In regiunea montană: Vereiorova; Polovraci; valea 

Monastirei Bistriţa ; valea Oltului de la Coziea în sus; Dimbovicioara; 

Predeal, Sinaia; Piatra ; Monăstirea Neamţu (Chania exsic.); Fălti- 

ceni; Broşteni în Suceava. 
f. petraeum. — (i. petruum Schur enum. transs. p. 284. Cauli ea 
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de 20—30“" inălţ. erecţi stricţi, tetragonici glabri puţin ramificaţi în 
partea superioră, meritalele forte lungi întrec cu mult foile ce au ca 
1* lung. şi 1—2 m lăţ. plane ; florile numerose în paniculă. Stânci, 
ripe muntose. Munţii din valea Oltului; Buceci; Rarău. 

|. ramosissimum. G. petreum a. ramosissimum Schur |. c. p. 285. 
G. Bielzii Schur herb. transs. — Tulpina sufrutescentă ramâsă multi- 
caulă, eaulii forte ramoşi, ramurile pauciflore; foile scurte, filiform- 
ânguste cuspidate, egalez in mare parte meritalele ce asemenea sunt 
scurte, ceea ce dau plantei un aspect încărcat de foi. —— Stânei la lo- 
curi cam umede. Valea Monastirei Bistriţa, valea Oltului la Sipote pe 
Narot şi Forfeca; Dimbovicioara; în Buceci frecuent. 

7. G. Schultesii Vest. in flora ann. 1821 part. 2 p. 530; A Kern. 
ester. bot. zeit. ann. 1876 p. 113, 115; Sagorski et Sehn. carp. centr. 2 
p. 206 et Auct. transs. recent. G. silvaticum Sehult. obs. bot. (1509); 
Paumeg. en. transs. 1 p. S4 et Auct. hung. banat. transs. olim; Grec, 
enum. p. 30; Br. prodr. p. 250-non L. — 4. lunie- August. Păduri 
in regiunea montană subalpină şi alpestră. Dealurile Cerneţului, Dum- 
bravița ; valea Tesnei; Lainici; Olăneşti; valea Oltului de la Coziea 
în sus şi pe la Stănişioara; Curtea-de-Argeşi ; Dimbovicioara, Pajerea ; 
Predeal; Buşteni şi în tot coprinsul Bucecilor; Possada; Dealu-Mare; 
Bisca, Beceni; Bacău, Slănie; Piatra pe la Pădurea-Balaurului, în 
Suceava pe la Fălticeni, Mălin, Broşteni. 

Variază prin înfăţişarea sa: a, Foile eliptice obtuse mucronate, 
panicula efusă amplă, ceea ce seamănă mult cu G. silvaticum L. şi Sar 
confunda cu acesta dacă pedicelele florale în epoca floraţiei ar fi nu- 
tante (aplecate); — f. Foile oblung-lancecolate acute mucronate, panicula 
efusă, totul semănând cu G. aristatum L. — 7. Statura mediocră; foile 
cu mult mai ângust-lanceolate acule mucronate şi nodurile mult mai 
distante comparativ cu precedentele, panicula mediocră, ramificaţiile 
stricte erecte : an G. transsilvanicum Schur en. transs. p. 283? 

8. G. pseudoaristatum Schur enum. transs. p. 289 (1866); 
Simk. magyar. năvenit. lap. VIII (1884) p. 192; ejus. enum. transs. 
p. 285; A. de Degen exsie! G. aristatum var. sealun Griseb. spieil. 
rumel. 2 p. 157 (1844)? — G. papillosum Heuft. in Flora ann. 1857 
vol. 2 p. 563, descriptum; ejus. enum. ban. p. 88-non Lap. G. Heujţeli 
Borb. ij. jelensâg. a mag. tud. akad. math. es term. kozlem. XII 
(1575) p. 88. G. asperuliflorum Borb. magyar. orvosok es termesz,. 
XXIII p. 70 (1886); ejus termesz. fiizet. vol. XVI part. |. 1893 edit, 
separata p. 49 et exsic.! Blocki ast. bot, zeit. 1886 p. 929, Gl. tur= 
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cicum Velen. 1. bulg. p. 231 (1891). — . lunie - August. Prin 

locuri petrose, stânci calcare, dealuri înalte, prin făget şi tuferişiuri. 

Baea-de-Aramă în Valea-tiăinei; Drăgăşiani pe culmea Dealu-Oltului 

şi Măgura. 

9. G. Kitaibelianum Sclull. in mant. syst. veget. 2 p. 163 

(1827). G. mitidum Willd. in Rehb. germ. exe. | p. 209 (1830). G. ea- 

pillipes Rehb. icon. germ. 17 tab. 139 fig. 3 (1855); Griseb. iter. hung. 

p. 352; Sehur enum. transs. p. 282. — , lulie, August. Păduri în 

regiunea montană petrosă. Valea Jiului la Lainici; Olăneşti, valea 
Oltului de la Căfimăneşti în sus penă la Câneni, pe muntele Coziea 

și la Stănişioara. 

10. G. dacicum houy in bullet.soc. bot. de france 1890 fasc. 4 

p. 163. — Scundă, 15-20" perenică, negriciosă prin uscare, forte 

ramosă, cauli şi ramuri subțiri difus-intinşi intrieaţi, tetragonico-obtuşi, 
întocmind o paniculă laxă din cime triflore, având pedicelele capilare 

erecto-ascendente (nu întinse nici divaricate) ca de 2-5 ori mai lungi 

ca mericarpele ce sunt netede; florile albe, lobii corolei mici lanceolaţi 
submutici sau forte scurt mucronaţi; foile lungi, forte ângust-lineare 

sau subulate (2-3 lung.pe 1—11/9  Jăţ.), verticilate a câte 2—6, 

nervura mediană pe faţa dorsală mult proeminentă, foile superiore a 

câte 2 sau a câte una şi bracteală. — d. lunie, lulie. 

Hab. Petrişiuri, năsipuri pe costele micilor munţi: Călimăneşti 

lingă marele stabiliment balnear. 

Diferă de G. Kitaibelianum Schultes, cu care se găseşte în veci- 

nătate, prin axele sale caulinare scunde subţiri, torte ramose chiar 
de la bază, decumbente şi intricato-glomerate; prin pedicelele sale flo- 

rale drepte adscendente, nedivaricate şi prin foile sale caulinare mult 

mai ânguste. — Ne pare mai mult un fel de G. Aitaibelianum. 

** Caulii de talie micutică subţirei decumbenţi, purtând o mică 

paniculă la virf. 

41. G. sudeticum lausch in Flora ann. 1535 p. 347; Simk. 

enum. transs. p. 284. G. silvestre e. latifolium Rchb. ic. germ. vol. 17 

tab. 142 fig. 4 după chiar exemplarele lui Kotsehy trămise din Car- 

paţii transsilvanici ai Rodnei. G. silvestre f. carpaticum Pore. phanerog. 

naseud. p. 137 (1881). G. pusilum et G. pumilum Auct. transs.- non 

L. nec. Lam. — Y. lunie, lulie. Terâm  argilo-schistos, stânci, petrişi 

la locuri cu ierbă în regiunea alpină şi subalpină. Buceci pe Babele 

(G. silvestre "i. carpatiam Br. prodr. p. 251 et exsie.!), pe Caraimanu 
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(Knecht. leg.) şi Costila ; la Buşteni pe prunţişiul Prahovei; la Predeal 

pe Clăbucetu-Taurului. 

12. G. silvestre Poll. palat. | p. 151 (1776); Koch syn.p. 367; 

Rehb. icon. germ. vol. 17 tab. 142 fig. 3; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 33; 

Gremli fl. analyt. suisse p. 271 excepto var. b. etc. G. anisoph/llum 

Sag. et Schn. carp. centr. 2 p. 205 sec. deseriptione-non Vill. a că- 

ruiea specie, prin sicaţie, devine negriciosă, pe când planta nostră 

stă tot verde. — |. lulie. În regiunea montană. Predeal, Buceci ; Cea- 

hlău (Knecht. leg.); Bucureşti. 
a. glabrum Koch |. €.- exclus. synon. Lamarekii Thuillerii et Vil- 

larsii; Rchb. 1. c. G. montanum Vill. dauph. 2 p. 317 bis (1787); 

3. hirtum Koch. |. €.; Rehb. icon. germ. vol. 17 tab. 142 fig. 5. 

G. alpestre Roem. et Sch. syst. veget. 3 p. 255; DC. prodr. 4 p. 594 

varietas piloso-subhirtellum. G. Bocconi DC. prodr. 4 p. 59%- non AI. 

Stufos şi glomerat are caulii ca de 10-15 “" înălţime, adscendenţi su- 

berecţi destul de rigidi, ei şi foile în partea de jos a plantei sunt cu 

peri ce le dau aspectul hirt. 

Nota. — În Enumeraţiea nâstră p. 30 (1880) am trecut subt nu- 

mele de Galium tenuifolium DC. o specie găsită la Beceni pe colinele 

de lingă casele Șt. Perieţeanu-Buz&u. Acestă plantă, forte mică de ta- 
lie şi subțirică, 7-S *" înălţime, formând mici companii dense, dar gă- 
sită neinflorită, intră in cercul de faţă pe cât ni se pare; constatăm 

însă că nu represintă pe adevăratul G. fenufolium DC. fl. fr. n. 3365; 

rămâne a fi cules din nou şi ulterior studiat. 

2. Pedunculele şi pedicelele drepte, muchiile caulilor şi margi- 

nea foilor cu ghimpuşiori retrorsi mai mult sau mai puţin distanţi. 

13. G. uliginosum |. spec. p. 153; Koch syn.p. 363; DC. 

prodr. 4 p. 597; Rehb.icon. germ. vol. 17tab. 142 fig. 2; Gren. Godr. 

fl. fr. 2 p. 40; Schlechtd. Lang. deutsch. 28 fig. 28857. — Plantă ce nu 

se înegreşte în herbariu prin sicaţie. — 4. Maiu-lulie. Locuri ude, 
şianțuri, gropi cu apă. Predeal; Osloveni. 

14. G. maximum Moris stirp. sard. ed. | p. 55 (1527); DC. 

prodr. 4 p. 596; A. Kern. schedes n. 2220 G. elongatum (Gren. Godr. îl. 

fr. 2 p. 40 (1850)-non Presl deliciae prag. p. 119 (1829). G. palustre 

var. elongatum Behb. deutseh. fl. vol. 17 p. 109 et icon. germ. tab. 144 

fig. 3. G. palustre 2. majus Schur enum. transs. p. 280 (1866). — 

Se înegreşte prin sicaţie. — €, Maiu-lulie. Prin locuri băltose, şian- 

țuri, gropi cu apă, rovine prin păduri. Turnu-Măgurele prin lunca Ol- 
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lului; lunca Neajlovului la Morteni, Vultureanca; Titu, Ghergani; 

Ciocăneşti, Bultea; Bucureşti, Herestrău ; Comana prin lunea Câlniş- 

lei; Perişi, Crivina; Predeal; Pătârlagele; lunea Siretului pe la Agiud, 

Bacău. 

f. humilior. De talie scundicică, caulii subţiri adscendent-erecţi ; 
foile, comparativ cu forma genuină, pe jumetate ca întindere. — Pe- 

rişi, Cocioc. 

15. G. palustre L. spec. p. 153; Gren. Godr. îl. fr. 2 p. 39; 

Rehb, deutsch. fl. vol. 17 p. 109 eticon. tab. 144 fig. 1 optime; Boiss. 

fl. orient. 3 p. 59. — Se înegreşte prin sicaţie. — 4. Maiu- lulie. Locuri 

ude, băltose, mlăştinose sau rovinose. Corbeni în Argeşi; Ghergani, 

Ciocăneşti (rece. enum. p. 30); Buftea, Perişi (G. uliginosum Grec. 

enum. p. 30-non Merat nec. L.); Comana la Padina-lui- Vasile; Cer- 

nica, Paserea ; la Azuga subt Clăbucetu-Baiului (Knecht.); în Suceava 

pe Stănişioara la deal de Iesle, pe Borca şi la Broşteni pe Neagra. 

Ş. 2. Anuale. 

Florile speciilor din acestă grupă sunt axilare sau in paniculă laxă; 

muchiile caulilor şi marginea foilor cu ghimpuşiori retrorsi. 

16. G. Aparine L. spec. p. 157; Koch syn. p. 362; Gren. Godr. 

(1. fr. 2 p. 43; Rehb. icon. germ. vol. 17 tab. 146 fig. 1; Scehlechtd. 

Lang. deutsch. 28 fig. 2886. — Vulg. Lipici. Lipiciosă. — O) lunie- Au- 

gust. Prin crânguri, dumbrave, mărăcinişi, pe lingă garduri rustice ; 

specie vulgară (Grec. enum. p. 30).Comana prin dumbrave, Bucureşti, 

Herestrău. Băneasa ; Pasărea; Botoşiani, Agafton; Fălticeni, Mălin, 

Broşteni. 

6. Vaillantii Koch syn. p. 363. — G. Vaillantii DC. îl. fr. 4 p. 263 
(1305). G. infestum W. et Kit. rar. hung. tab. 202 (1812). —(0) lunie. 

Prin tuterişele pădurilor tăiate la Predeal pe Susaiu. 

17. G. divaricatum Lam. encyel. meth. 2 p. 580 (1786); DC. 
prodr. 4 p. 607; Gren. Godr. fl. fr. 2p. 41; Rehb. icon. germ. 17 

lab. 145 fig. 2; Boiss. fl. orient. 3 p. 72. — (0) lunie, lulie. Locuri us- 

cate dar cu ierbă şi pintre Crataegus în Mehedinţi la Ponoare lingă 

podul de stânci. 

18. G. tenuissimum M. bieb. fl. t. c. l p. 104 (18085); DC. 

prodr. 4 p. 607; Ledeb. fl. ross. 2 p. 418; Boiss. îl. orient. 3 p. 73.— 

(2) Maiu-lulie. Pe costele petrose ale munţilor şi pe subt tuferişe la 

Verciorova. 
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Secţ. II. Foile trinerviate. 

|. Poligame ; florile exclusiv axilare; pedunculele după deflo- 

ie devin arcuat-curbate şi aplecate subt foi (Cruciata Seop.; Va- 
antia |.) 

19. G. Cruciata Scop. îl. carn. | p. 100 (1772); DC. prodr. 4 

p. 606; Rechb. icon. germ. 17 tab. 154 fig. 1; Sehlechtendal Lang. 

deutsch. 28 flg. 2879. Valantia Cruciatu IL. spec. p. 1491. — 9. Apri- 

lie-lunie. Prin livedi, ograde de pomi, crânguri, margini de păduri, 

drumuri; specie forte comună. Severin; Baea-de-Aramă; Tirgujiul; 

Craiova; Rimnie; Argeşi; Câmpulung, Valea-Muierei, Pajerea; Co- 

mana ; Bucureşti, Ciocăneşti, Perişi; Predeal, Buşteni, Sinaia; Paserea; 

Văleni; Buzău; Neamţu (Chan. exsic); laşi; Botoşiani, Agafton; prin 
Suceava frecuentă. 

20. G. vernum Scop. fl. carn. | p. 99 tab. 2 (1772); DC. 

prodr. 4 p. 605; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 16 var. 4; Boiss. fl. orient. 3 
p. 50; Sehlechtd. Lang. deutsch. 28 fig. 2880. Galium Bauhini Roem. 
et Sch. syst. veg. 3 p. 218 (1818). Valantia glabra L. spec. p. 1491 
(1764). V. glabra b. ramosa Rochel rar. ban. fig. 23 (1928).— 3, lu- 
nie- August. Livedi, poeni, tuferişiuri în regiunea montană. Plaiul Os- 
liea pe Scărişioara şi Bulzu; Muntele Coziea şi Ghiţu în Argeşi; Bu- 

ceci în părţile de jos, Predeal; Câmpina, Şotrile; Ceahlău (Knecht. 
leg.) ; Mânăstirea Neamţu (Chan. exsie.). 

&. a/pinum Simk. enum. transs. p. 279 (1886). Valantia alpina 
Schur verh. d. siebenb. ver. ann. 1852 p. 86; enum.transs.p. 288 des- 
cripta. Galium vernum f. rotundifolium Heutt. enum. ban. p. 37 (1858).— 
Păsciuni, stânci cu icrbă, în regiunea alpină. Plaiul Osliea pe Godeanu ; 
Negoiu şi Ghiţu; Buceci; Predeal; pe Rarău. 

Diferă “le forma specifică numa prin foile sale inferiore orbicu= 

lare şi cele superidre subrotundo-eliptice. 

> G. Cruciata-vernum alpimum. Are tot portul şi caracterele de 
Galium vernum alpinum, întru ce priveşte forma, dimensiile şi nudi- 
tatea caulilor şi foilor; însă, la mare parte din verticiliurile florale, 
pedunculele cimelor sunt bracleate. Livedile subalpine de la Predeal 
pe poalele Clăbucetului între G. Oruciata şi G. vernum alpinum. 

21. G. retrorsum DC. prod. 4p. 605 (1830); Sag. et Sehn. 
carp. centr. 2 p. 204. G. pedemontanum Auct. plerisque omn.- non 
AN. — Valantia  pedemontana W. Kit. rar. hung. tab. 33 (1800)- non 
Bell. — 0) Aprilie-lulie. Prin livedi şi dumbrave. Simian, Hinova; 
Costeşti, Baea-de-Aramă; ( loşani, Buza-Plaiului; Tirgujiul, Bum- 
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beşti ; loneşti, Morteni în Dimboviţa; Comana; Ciocăneşti, Mogoşoea; 
Pastrea. 

Diferenţa principală între G. retrovsum DC. şi G. pedemontanum 

AIL., după de Candolle, constă în aceea că, caulii la cel d'ântâiu, deo- 

sebit de perii ce *i acopere, au muchiile retrors-aculeate; pe când la 

cel d'al-doilea caulii sunt numa pe&roşi. 

2. Hermatrodite; inflorescența paniculă largă de cime dichaze; 

pedunculele florifere şi fructifere drepte şi erecte. 

22. G. rotundifolium |. spec. p. 156; DC.prodr. 4 p. 599 sub 

Trichogalia; Koch syn. ed. 3 p. 28%; Rehb. icon. germ 17 tab. 144 

fig. 4; Boiss. fl. orient. 3 p. 49; Sehlechtd. Lang. deutsch. 28 fig. 2890.— 

d. lunie, lulie. Locuri umbrâse în regiunea montană. Cloşani pe Cul- 
mea Cernei şi pe la Păltinei prin făget; valea Mânăstirei Tismana; 

Bistriţa. 

23. G. valantoides M. Bicb. fl. t. c. 1 p. 102 (1808); DC. 

prodr. 4 p. 599; Ledeb. fl. ross. 2 p. 411; Boiss. fl. orient 3 p. 49; 

Simk. enum. galior. transs. in magyar. novenit. lap. VIII ann. 1884 

p. 123. G. Bailloni Br. anal. soc. acad. rom. ser, 2 vol. 2 an. 1881 

p. B38tab. 2 (1). Asperula rubioides Schur enum. transs. p. 276 (1866) 

sed plantă ad gen. Galium pertinet. — d, Iulie, August. Păduri, stânci 

umbrose cam umede, văi montane umbrose. Valea Monăstirel Bis- 

trița; Olăneşti; valea Oltului de lu Coziea în sus pină la Brezoiu, la 
Stănişioara prin valea şi pădurea despre „Icoana“ ; valea Oltului pe 

stâncile de la Albiea-Călineştilor. 

24. G. rubioides [.. spec. p. 152; DC. prodr. 4 p. 599; Koch 

syn. p. 364%; Rehb. icon. germ. vol. 17 tab. 135; Boiss. fl. orient. 3 

p. 48; Schlechtd. Lang. deutseh. 28 fig. 28992. — A, lunie- August. 

Livedi la locuri deschise, crânguri, rărişiuri de lăstari ; specie comună 

(Grec. enum. p. 30.): Tirgovişte; loneşti, Morteni, Vultureanca; Ale- 

xandriea; Comana; Titu, Ghergani; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti ; 

Sloboziea în Ialomiţa; Beceni; Piatra; Vaslui; laşi; în Dobrogea pe 

la Isaccea, Tulcea, Babadagh. 

25. G. boreale |. spec. p. 156; Koch syn. p. 364% except. va- 

riet.; DC. prodr. 4 p. 600 var. ; Boiss. fl. orient. 3 p. 48. — Y, lulie. 

Petrişi mănunt pe lingă cale subt mal de deal: în Suceave pe Suha- 

Mare pe la cătuna Vălenii-Stănişioarei. 
Specimenele nostre au caulul erect, strict, tetragonic, la virf 

uşior paniculat, pedicelele fructifere patente erecte ; foile câte 4 de fie- 
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care verlicil, linear- lanceolate, 3-nerve, glabre, numa pe margini sca- 
bride ; fructele hispide, acoperite cu mulţi peri denşi albicioşi avend 
verlul uşior r&scurbat (uncinat). 

4. RUBIA 1. gen. n. 127. 

|. R. tinctorum [.. spec. p. 155: DC. prodr. 4 p. 989, Eehb. 
icon. germ. 17 tab. 133 fig. 1; Boiss. fl. orient. 3 p. 17; Schlechtă. 
Lang. deutsch. 28 f. 29867. — Vulg. Broci. Roibă. Rodea. Rumenea. Pa- 
țachină. — Ă, lulie-Septembre. Pe dealuri, pe lingă vii. Piatra; Cotnari; 
in unelocuri cultivată pentru arta boiangeriei: Bucureşti (Grec. enum,. 
ann. 1580 p. 30). 

5. CRUCIANELLA /. gen. n. 126. 

1. C. oxyloba Janka adat. a magyar. d6lk. akad. XII kăt. (1574) 
p. 162; Velen. fl. bule. p. 238. 0 angustifolia Auct. banat. hung. ex 
p.-non L. —()s. 3. Iunie. Pe locuri petrose, pe costele munţilor prin 
mici tuferişiuri, Verciorova, Gura-Văei. (A. Degen)! 

L. CAPRIFOLIACE A Juss. gen. p. 1l0ex p. 
Trib. I. SAMBUCINEX Ach. Rich. Corola rolacee regulală; locu- 

lele ovarice uniovulate; stilurile separate au stigma sesilă. 

1. ADOXA /. cen. n. sor. 

1. A. moschatellina |. spec. p. 527; DC. prodr. 4 p. 251 et 
252; Rehb. icon. germ. 17 tab. 121 fig. |, II; Gren. Godr. fl. îr.2p.6; 
Schlechtd. Lang. deutsch. 28 fig. 2906. — d. Martie, Aprilie. Păduri, 
dumbrave, codri în regiunea montană inferioră, a dealurilor şi a câm- 
piei. Olăneşti, Rimnie; Câmpulung, Coaţeşti; Sinaia, Comarnic; Mo- 
goşoea; Buzău la pădurea Crângul; Bacău. 

2. SAMBUCUS Tournej. inst. tab. 376 

1. S. Ebulus [.. spec. p. 385; DC. prodr. 4 p. 322; Rehb. icon. 
germ. 12 fig. 1434; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 6; Schleehtd. Lang. deutsch. 25 
fig. 2907. — Vulg. Boj. Boz. Bozie. — d. lunie- August. Locuri in- 
culte ruderale, drumuri, căi, g ane; specie forte vulgară cam prin tote 
părţile prin țeră (Grec. enum. p. 29). 

2. S. nigra. spec. 385; DC. prodr.4p. 329; Rehb. icon. germ 12. 
fig. 1455; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 7; Schleehtd. Lang. deutsch. 98 
fig. 2908, — Vulg, Soc. — î» Iunie, lulie, Păduri prin părţile de jos, 
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prin zăvoiuri, lunci, comune rurale şi urbane, frecuent (Grec. enum. 

p. 929); specie vulgară. Tirgujiul, Tismana ; Curtea-de-Argeşi, Corbeni ; 

Găeşti lunca Argeşiului; Titu, Ghergani, Comana; Bucureşti; laşi. 

3. S. racemosa |. spec. p. 336; DC. prodr. 4 p. 393; Rehb. 

icon. germ. 12 fig. 1437; Schlechtd. Lang. deutsch. 28 fig. 2909. — 

Vulg. Soc-roşiu. Soc-de-munte.— to lunie, lulie. Păduri în regiunea mon- 

lană subalpină. Predeal; Sinaia ; Agapiea pe la Sichla, Neamţu (Chan. 

exsic. Grec. enum. p. 29); Ceahlău; Broşteni pe Bistriţa şi Neagra. 

3. VIBURNUM 1. seu. n. 370. 

1. V. Lantana |. spec. p. 354; DC. prodr. 4 p. 326; Rehb. 

icon. germ. 17 tab. 120 fig. 1; Schlechtd. Lang. deutsch. 28 f. 2911. — 

Vulg. Dirmoc. Dîrmocsin. — tb lunie. Păduri, tuferişiuri, crânguri. 

Cerneţi, "Tismana ; Comarnic; Câmpina, Slănic; Bacău; laşi. 

2. V. Opulus L. spec. p. 554; DC. prodr. 4 p. 325; Sturm 

deutsch. h. 27; Rehb. icon. germ. 17 tab. 120; Sehlechtd. Lang. 

deutsch. 28 fig. 2912. — Vulg. Călin. — bb lunie. Păduri în regiunea 

submontană, a dealurilor şi a câmpiilor; specie vulgară (Grec. enum. 

p. 30). Cerneţi; Craiova; Curtea-de-Argeşi; Câmpulung; Predeal; Câm- 

pina; Ciocăneşti, Bucureşti, Panteleimon; Comana: Piatra; Neamţu 

(Chan. exsic.); Fălticeni, Mălin. 

Trib. IL. CAPRIFOLIEE Ach. Rich. Corola tubulosă infundibuli- 

formă neregulată; loculele ovarice pluriovulate, stilurile întrunite, o 

stigmă trilobată. 

4. LONICERA /. gen. n. 233. 

Ş 1. Flori axilare geminate; la fructificaţie limbul caliciului se 
scutură şi boaba este necoronată; cauli erecţi. 

1. L. Xylosteum |. spec. p. 245; DC. prodr. 4p. 335; Rehb. 

icon. germ. 17 tab. 123; Sehlechtd. Lang. deutsch. 28 fig. 2917.— Vulg. 

Caprifoi. — tb Maiu, lunie. Păduri în regiunea dealurilor. Valea 

Tesnei; Dimbovicioara; Comarnic; Buceci la Urlătoare şi în Valea- 
Albă; valea Parnarului. 

3. leiophy/la Simk. enum. transs. p. 276, L. lesophu/lla A. Kern. 

wst. bot. zeit. 1870. p. 329. — Păduri montane subalpine. Buceci, 

Sinaia (Knecht. leg.) -— Diferă de L, Xylosteum L. prin ramurile, pe- 

tiolurile şi pedunculele sale glabre, prin peţiolurile sale mai lungi şi 

prin suprafaţa foilor sale fin punctate. 
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2. L. nigra |. spec. p. 247; DC. prodr. 4 p. 335; Rehb. icon. 

germ. 17tab. [23tig.3; Sehleehtd. Lang. deutsch.28 lig. 2918. — b A- 

prilie, Maiu. Păduri în regiunea montană subalpină. Pe eracu-Bulzu- 

lui pe subt stânci; pe Galbina; la Predeal pe Susaiu şi Clăbucetu-Tau- 
rului; Buceci la Uslătoarea (Knecht.)! pe Barnarelu (vulg. Caprafoi). 

3. L. tatarica [. spec. p. 247; DC. prodr. 4p. 325; Behb. 

icon. germ. 17 tab. 193 f. 4. — b Maiu, lunie. De origine asiatică, 

naturalizată şi propagată prin cultură; pentru parcuri şi grădini. (Grec. 

enum. p. 30) forte vularizată. 

Ş 2. Flori terminale capituliforme ; limbul ealiciului persistent, 

boaba coronată ; caulii scandenţi sau volubili. 

4. L. Caprifolium |. spec. p. 246; DC. prodr. 4+p. 331; Behb. 
icon. germ. 17 tab. 122; Schlechtd. Lang. deutsch. 28 fig. 2913. — 
Vulg. Caprifoi. — 1 Maiu, lunie. Introdusă şi propagată prin cultură; 
ornamentală, grădini, parcuri. Bucureşti. (Grec. enum. p. 20). 

5. L. implexa Ait.hort. kew. Ip. 131 (1789); DC. prodr. 4p 331; 
Rehb. icon. germ. 17 tab. 122; Schlechtd. Lang. deutsch. 28 fig. 29 14.— 
î Maiu, Iunie. Introdusă şi propagată prin cultură; ornamentală, gră- 
dini, parcuri. 

6. L. Periclymenum |. spec. p. 247; DC. prodr. 4p.52l; 
Rehb. icon. germ. 17 tab. 121; Sehlechtd. Lang. deutsch. 23 fig. 2916. 
Fericlymenum vulgare Mill. dict. n. 6. Caprifolium. silvaticum Lam. Îl. 
Îr. 3 p. 365, — fo lunie- August. Introdusă şi propagată prin cultură ; 
ornamentată. 

LI. DIPSACEAE DC. fl. fr. 4p. 991. 

1. DIPSACUS T7ournef. inst. tab. 263. 

1. D. Fullonum 7. |. spec.p. 140 (1762). D. silvestris Lluds. 
fl. angl. p. 49 (1762); Mill. gard. dict. n.1 (1768); Koch syn. p. 374%; 
Rehb. icon. germ. 12fig. 1397; Schlechtd. Lang. deutsch. 28 fig. 9944. — 
Vulg. Scăiete. Seaiu-voinicului. Varga-ciobanului. — . 3 Iulie, August. 
Câmpuri, locuri de luncă, drumuri, garduri rustice. Specie vulgară. 
Severin; Baea-de-Aramă; Tismana: Tirgujiul ; Craiova; Curtea-de- 
Argeşi, Corbeni; Câmpulung ; Titu; (ihergani, Bucureşti (D. silvestris 
Grec. enum. p. 31); Comara; Câmpina; Tecuci; Neamţu; Broşteni, 
Mălin, Fălticeni, Botoşiani ; lasi; Dobrogea. 

£. sativus L. spec. p. 140 et 1677 (1762). D. Pullonum Mill.diet. 



280 CONSPECTUL SISTEMATIC 

n, | (1765); kochsyn. p. 375; Rehb. icon. germ. 12 fig. 1395 et auct. 

plur. —  Foile involucrale linear-lanceolate, scurte, orizontal în- 

linse sau cam deflexe; bracteele scurte, egalând corola, răscurbat- 
detlexe. 

Ni se spune că odinioară planta acesta se cultiva pe la Ghergani 

şi Titu pentru cilţi şi fuiore fabricei de postav a Băleanului. Probabil 

că era var. f întrebuințată în acea cultură astădi abandonată. 

2. D. laciniatus [.. spec. p. 141; Koch syn.p. 375; Rehb. icon. 

gerin. 12 f. 1394; Schlechtd. Lang. deutsch. 28 fig. 2945. — Y, lulie, 

August. Specie vulgară; prin locuri ca şi precedenta. (loşani, Padeşi; 

Severin; valea Motrului la Broşteni; Tismana; Tirgujiul; Curtea-de- 

Argeşi; Corbeni; Câmpulung ; Ciocăneşti, Băneasa, Herestrău, Bucu- 

reşti (Grec. enum. p. 31); Comana; Câmpina; Bacău; Neamţu; Suceava. 

3. D. pilosus [. spec. p. 141; Koch syn. p. 375; Rchb. icon. 

germ. 12 fig. 1593; Schlechtd. Lang. deutsch. 28 fig. 2946. — 3 Iulie, 

August. Păduri, tuferişiuri, zăvoiuri. Cloşani în valea Cernei; Tismana; 

Lainici; Polovraci; Olăneşti, Călimăneşti, Rimnie; Crivina în zăvoiul 

Prahovei ; Tulcea, Babadagh, Ciucarova. 

2. CEPHALARIA Sc/rad. cat. n. get. 1614. 

|. C. tra -ssilvanica Schrad. loc. cit.; DC. prodr. 4 p. 647; 
Koch syn. p. 375; Schleehtd, Lang. deutsch. 28 fig. 2947. Scabiosa 

transsilvanica L. spec. p. 141 (1762). Suceisa transsilvanica Spreng. 
syst. veg. 1 p. 578; Rehb. icon. germ. 12 fig. 1387.— (0) Lulie, August. 

Câmpuri, locuri inculte, drumuri, grâne, mirişti. Severin; Craiova; 

Rimnic,, Călimăneşti ; Titu; Ciocăneşti, Bucureşti; Comana; Lehliu; 

Feteşti; Buzău; Focşiani; Birlad; Cerna-Voda, Murfatlar, Constanţa. 

2. C. radiata Griseb. et Sch. iter hung. p. 351 (1552) descripta; 

Schur enum transs. p. 295. Suceisa radiata Schur inedit. S$. Fusiana 
Heuff. mser. ex Fron. fl. schăssb. p. 38 (1858). — YI, lulie, August. 
Tuferişiuri, mărăcinişiuri pe dealuri submontane. Câmpina pe laturea 
despre Doftana; rară. 

3. C. corniculata la-m. et Schult. syst. 3 p. 49 (1318); Griseb. 
et Sch, iter hung. p. 351. C. centauroides Coult. dips. p. 25 tab. 1 (1823) 

var. fi et 7; DC. prodr. 4 p. 648. C. centauroides f. hirsuta Neilr. diagn. 

p. 65. Secabiosa corniculata W. et Kit. rar. hung. | tab. 13 (1800). 
Ș. uralensis Host. îl. austr. 1 p. 188 (1926). Suceisa uralensis Rehb. ic. 

ferm, excurs. p. 196. Ș. centauroides Rehb. icon. germ. 12 fig. 1390. — 



DIPSACEAE 281 

I. lulie, August. Stâncile abrupte de conglomerat, in societate cu Gy- 

psophila glomerata Pall. între Gura-Văei şi Schela-Cladovei; Galaţi pe 
promontoriul de la Bărboşi. 

4. C. lzvigata Schrad. ind. h. gactt. 1514; Griseb. iter. hung. 

p. 252. C. centauroides Coult. dips. p, 25 (1823) var. z. communis; DC. 

prodr. 4 p. 648. C. centauroides n. levigata Neilr. diagn. p. 63. Seq- 

biosa laevigata W. et Kit. rar. hung. 3 tab. 230 (1812). Suceisa uralensis 

Rehb. icon. germ. 12 fig. 1391. — 4, Iulie, August. Stânci montane, 

locuri petrose useate. Valea Țesnei la Gaura-Fetei; dealurile la Golu- 

Drincei; Segarcea în Doljiu. 

3. EKNAUTIA (ou. dips. p. 28. 

(Sect. Trichera Schrad.) 

1. K. arvensis Coult. dips. p. 29 (1823); DC. prodr. 4 p. 651 

var. 2; Koch syn. p. 376; Rehb. icon. germ. 12 fig. 1353; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 28 fig. 2945. Seabiosa arvensis L. spec. p. 143. Tricheru 

arvensis Sehrad. cat. h. gott. 1514. — Vulg. — Muşeatu-dracului. — 

4. Iunie, luhe. Livedi, finaţe, poeni, tufenişiuri. Severin, Cerneţi, 

Hinova; Caracăl; Coziea, Stănişioara; Curtea-de-Argeşi; Tirgovişte ; 

Rucăr, Sturzeni; Predeal, Buşteni; Băicoiu; Bucureşti; Birlad; laşi; 
Monăstirea Neamţu (Chan. exsic.); Fălticeni. 

f. campestris Koch syn. p. 577. Seabiosa campestris Bess. enum. 
p.7 (1822); Rehb. icon. germ. 12 fig. 1355. — Simian, Hinova; Filiaşi ; 

Stolnici; "Tecuci, "Țigănești. — Diferă de forma legitimă prin capitulele 

sale foră flori radiante. 

“. rosea Baumg. enum. transs. | p. 75 (1516); Simk. enum. 

transs. p. 294. K. integrifolia Schur enum. transs. p. 295 (1866)- non 

L. sub Scabiosa. HK. arvensis f. integrifolia Heutt. enum. banat. p. 91. 

Seabiosa hitaibelii Schult. obs. p. 15 et 19 (1509). —— Câmpuri, mără- 

cinişiuri, crânguri. Baea-de-Aramă; Tirgujiul, Bumbeşti; Curtea-de- 

Argeşi; Pucioasa; Sinaia; Buşteni; Câmpina, Slănic; Băneasa în Vlaşea; 

Buzeu, Bisca; Agapiea (HK. silvatica Urec. enum. p. 3l-non Duby); 

Bacău; Piatra pe Cernegura. 

2. K. atrorubens Janka ap. br. prodr. p. 257 (1533). Trichera 

arvensis var. purpurea Ul. Hoftm. exsie. 1563! Anautia hybrida Urec. 

enum. 1880 p. 3L-non Coult. — d. lunie, Iulie. Livedi, crânguri, mar- 

gini de păduri, locuri deschise în regiunea câmpeană. Caracăl; Cacova, 

Vultureanca; Băneasa, Comana; Ciocăneşti, Perişi, Buftea ; Băneasa, 

Bucureşti ; Buda, Băicoi ; "Tulcea, 
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f. integrifolia. Are tote caracterele speciei A. apvensis var. ș însă 

florile sunt de un purpuriu-inchis întoema ca cele de la A. macedonica 

de care, însă, diferă prin capitulele sale cu flori radiante. — Specie 

de ornamentaţie, însă neglesă. 

3. K. silvatica lDuby bol. gall. 1 p. 257 (1528); DC. prodr. 4 

p. 651; Koch syn. p. 376; Boiss. fl. orient. 3 p. 129; Rehb. icon. 

germ. 12 fig. 1350; Sehlechtd. Lang. deutsch. 28 fig. 2942. K. dipsaci- 

folia Heuft. in flora ann. 1556, | p. 5%. Scabiosa silvatica L. spec. p. 142 

(1762). 5. dipsacifolia Host fl. austr. 1 p. 191 (1527); Rehb. icon. 

germ. 12 fig. 13592. — Y, Iulie, August. Păduri subalpine quasi alpine. 

Predeal la Piatra-Mare; Broşteni, Dealu-Ursului, Rarcu. 

£. lancifolia Heutt. en. ban. p. 91 (1558). N. transsiloanica Sehur 

enum. transs. p. 296 (1566)-ex p. — Muntele Ghiţu în Argeşi; 

. atropurpurea. Diteră de precedenta numa prin florile sale de 

un purpuriu-înehis, în loc de lilacine. — Ciocăneşti; Crivina; Dealu- 

Mare p'intre viile despre Bucov. 

4. K. Drymealleuff.in floraann. 1556,lp. 53; ejus enum. banat. 

p. 91; Neilr. diagn. p. 64. Scabiosa punnonica Jaeq. enum, p. 22 (1762). 

Seabiosa ciliata Rehb. icon. germ. î2 fig. 1351 - non Spreng. — d. lunie, 

Iulie, Păduri pe dealuri muntose. Verciorova; Cerneţi pe dealurile 

lorgutovei şi Dumbrăviţei; Baea-de-Aramă în Valea-Găinei. 

5. K. longifolia kochsyn.ed.2p. 376 (1843); Ledeb. fl. ross. 2 

p. 451; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 23 fig. 29041. A. siloatica f. lon- 

gifolia Duby in DC. prodr. 4 p. 651. Seabiosa longifolia W. et Kit. rar. 

hung. 1 tab. 5 (1799); Rchb. icon. germ. 19 îig. 1349. — d, Iulie, 

August. Livedi, poeni, păduri, în regiunea montană subalpină, şi al- 

pestră. Munţii Cloganilor pe cracu Osliei şi al Bulzului în valea Cernei ; 
muntele Coziea; Negoiu; Buceci; Azuga, Predeal; Ceahlău ; Hartu. 

4. SUCCISA VW. et Koch deutsch. 1 p. 743. 

1. S. pratensis Maench meth. p. 459 (1794); Koch syn. p. 377; 

Rehb. icon. germ. 12 fig. 1385; Schlechtd. Lang. deutseh. 28 fig. 2949. 

Seabiosa suceisa L. spec. p. 1492; DC. prodr. 4 p. 660. — Y. August. 

Septembre. Livedi subalpine şi alpestre. Curtea-de-Argeşi; Câmpu- 

lung, Rucăr, Valea-Muierei, Pajerea; Predeal; Sinaia (Grec. enum. 

p. 31); Agapiea; Neamţu (Chan. exsic.) 

f. altissima Schur enum. transs. p. 297 (1366) pro spec. — Li- 

vedi subalpine, Buceci; Predeal. 
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5. SCABIOSA Awm. et Schult. syst. 3 p. 2. 

Ş 1. Tubul involucrului percurs pe delungul stu de $ sulcuri 

paralele profunde ce merg de la bază pină subt coronă ; corona scurtă. 

1. Florile lilacine sau purpurine. 

1. S. lucida VIll. dauph. 2 p. 293 (17857); DC. prodr. 4 p. 658; 

Koch syn. p. 379; Rehb. icon. germ. 12 tab. 695 excepto fig. 1382. 

$. stricta W. et Kit. rar. hung. tab. 135 (1804). 5. norica Vest. bot. 

zeit. ann. 1805 n. 3. — Vulg. Muşcatu-dracului. — Y, lulie, August. 

Livedi, poeni, plaiuri în regiunea alpină şi subalpină. Negoiu; Ghiţu; 

Buceci; Piatra-Mare, Susaiu, Predeal; Plaiu-Cumpătu, Plaiu-Gagului 

la Posada. — Variază: 

o. subalpina: Genuina. S. lucida ap. Sehlechtd. Lang. deutsch. 28 

fig. 2953 et Auct. pleris. — Caulescentă, adesea trece de 30" înăl- 

țime; caulii port o păreche ramuri cu mult mai sus de rădăcină 

şi în acestă întindere există 3—5 noduri foliate aproximate, noduri ce 

nu emit ramuri, sau că emit uneori âncă o păreche de ramuri; ramurile 

scapiforme sau, uneori, subramificate: tote cun port strict; 

f. alpicola Schur enum. transs. p. 300; S. norica Rehb. icon. germ. 

12 fig. 1382. — Scundicică, adesea acaulă, tulpina emitend 1-2 sca- 

puri simple ca de 10—15*" înălţime, sau portă un caul scurt cun nod 

foliat forte aprope de tulpină. Forma acesta există mai ales pe plaiu- 
rile alpine. Buceci, Piatra-Mare şi Cumpătu. 

2. S. Columbaria |. spec. p. 143; Koch. syn. p. 378; Ledeb. 

fl. ross. 2p. 457; Boiss. fl. orient. 3p. 131; Scehleehtd. Lang. deutsch. 28 

fig. 2959. Asterocephalus Columbarius Rehb. icon. germ. 12 fig. 1375. 

Seabiosa banatica W. et Kit. rar. hung. tab. 12 (1799); Heuft. enum. ban. 

p. 92; Neilr. diagn. p. 6%. Asterocephalus banaticus Rehb. |. c. fig. 1353.-— 

I, lunie- August. Stânei, precipiţiuri stâncose în văi umbrose umede. 

Verciorova în valea Slătinicului; valea 'Țesnei; Mânăstirea Bistriţa ; 
valea Oltului la Coziea, muntele Coziea; Dimbovicioara; în Suceava 

pe Bistriţa la gura Barnarului; Dealu-Ursului, Rarcu. 

Principalele diferenţe între aceste două specii consist mai cu 

seamă în portul! corpului lor; insă, uneori se găsesc individe de un 

port sau înfăţişare aşia că este torte diticil de a le relega cu precisiune 
la anume care din aceste două specii. Putem ad&oga şi particularitatea 

că, la noi, cea d'intâiu ocupă regiunea montană înaltă, de ordinar 

alpină; cea de a doua ocupă regiunea montană inferioră. — Între 

S. Columbaria L. şi 5. banatica W. et hit. n'am putut constata dite- 

rențe specilice esenţiale. 
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2. Florile gălbenii (ochloleuce). 

3. S. ochroleuca |. spec. p. 146; DC. prodr. 4 p. 6585; Koch 

syn. p. 378; Sehlechtd. Lang. deutsch. 283 fig. 2951. 5. Columbaria Și. 

pol morpha Baumg. enum. transs. | p. 142 (18316). 5. Columbaria fi. 
ochroleuca Ledeb. [l. ross. 2 p. 457. Asterocephalus ochroleucus Rehb. 

icon. germ. 12 [ig. 1379. — Vulg. Sipică. — Y, lunie- August. Livedi, 

poeni, locuri deschise; în regiunea montană subalpină şi alpestră pină 

în totă regiunea câmpiilor. Verciorova, Severin; Baea-de- Aramă; 

Cloşani; Tismana; Craiova; Drăgăşiani, Himnic; Călimăneşti, Stăni- 

şioara ; Curtea-de-Argeşi, Corbeni ; Câmpulung ; Tirgovişte; Stolnici; 

Ionești, Cacova, Vultureanca ; Comana; Bucureşti, Chitila, Ciocăneşti ; 

Periși; Predeal, Azuga, Sinaia; Buzău; Feteşti; Focşiani; Vaslui. 

f. flavescens. Uriseb. et Sch. iter. hung. p. 350(1852) S. flavescens 

Ș. tenuifolia Baumg. |. c.-non Hoth. nec. Willd. $. Scopoli Griseb. et 

Seh. it. hung. p. 350-non Link. — Pinele foilor caulinare în mare 

parte intregi, lineare ; capitulele globose mai măricele, aristele cali- 

ciului roşcate sau palescente. — Adesea în societate cu congenera sa, 

însă în regiunea câmpiilor. 

Ş 2. Tubul involuerului în jumetatea inferioră neted, rotundat, 

peros; în jumetatea sa superioră este suleat pină subt coronă; co- 

rona forte amplă. 

4. S. ucranica |. spec. p. 144; DC. prodr. 4 p. 655; Koch syn. 

p. 580; Ledeb. fl. ross. 2 p. 454; Rchb. icon. germ. 12 fig. 1371. — 

3 lulie, August. Locuri tari, aspre, petrişluri cu icrbă, năsipuri, prin 

vii. Severin, Hinova, Stirmina ; Golu-Drincei; Craiova, Segarcea ; Mă- 

cin, "Tulcea, Babadagh, lenisala ; Constanţa, Tuzla. 

LII. VALERIANACEE Lindl. nat. syst. 265. 

1. VALERIANA / gen. n. 44. 

Ş 1. Tote foile pinatipartite. 

1. V. officinalis |. spec. p.45; Koch syn.369; Ledeb. fl. ross.2 

p. 455; Boiss. fl. orient. 3 p. 59. —- Vulg. Odolean. — d. Maiu- lulie. 

Locuri de luncă, locuri umede, tuferişe, margini de păduri tot pe la 

locuri umede. Specie vulgară. — Variază: 

a. major. Koch syn.p. 369 (1843). V. officinalis Sturm h. 9; Rehb. 

ie. germ. 12 f. 1432. et auet.pl. V. procurrens Wallr. in linn. vol. 14 

(1544) p. 540. Caul înalt, foliolele foilor inferiore și medii tote den- 

tate. — Valea Ţesnei; Câmpulung; Piteşti ; Ciocăneşti, Chitila; Heres- 
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trău, Bucureşti (Grec. enum. p. 30); Comana în lunca Câlniştei ; Bră- 
neşti, Paserea ; Bacău, Piatra; Monăstirea Neamţu (Chan. exsic.!) 
Fălticeni, Măliu ; laşi. 

6. co/lina Wallr. in linn. vol. 14 p. 537 (1840). V. officinalis B. 
minor Koch syn. ed. 2 p. 369; Ledeb. fl. ross. 2 p. 438. V. officinalis 
Schlechtd. et Lang. deutsch. 28 f. 2922. V. angustifolia 'Tauseh ap. 

Host. fl. austr. 1 p. 36 (1827) - non Cavan. icon. 4 tab. 353 (1797). — 
Caul adesea mai gracil, tote foliolele lineare, ânguste, întregi, uneori 
numa unele ale foilor de lingă rădăcină puţin dentate. Prin păduri sau 
tuferişe. Piteşti prin zăvoiul Argeşiului ; Ciocăneşti ; Comana ; pe lingă 
Focşiani ; subt Ceahlău (Knecht.); laşi; Botoşiani pe la pădurea 
Filipescu. 

2. V. sambucifolia Mikan in Pohl. fl. bohem. 1 p. 41 (1810); 

DC. prodr. 4 p. 641; Koch syn.p.369; Rehb. ic. germ. 12 fig. 1431.— 

Y. Iulie, August. Păduri în regiunea montană. Tismana ; valea Oltu- 

lui pe la Coziea ; Dimbovicioara ; Bucecei în valea Caraimanului (Knecht. 

mis.), în Buşteni la Valea-Babelor şi la Sinaia (V. officinalis Grec. 

enum. p. 30-non L.); în Suceava la Broşteni in cheile Barnarului şi 
în valea Barnarelului sus la Podu-Popei. 

Ş 2. Foile radicale întregi, cele caulinare 2-3 sau pinatipartite. 
3. V. dioica [. spec. 44; DC. prodr. 4 p.637; Koch syn. p. 270; 

Sturm deutsch. h. 9; Rehb. icon. germ. 12 f. 1428. Sehlechtendal et 

Lang. deutsch. 285 f. 2924. — Vulg. Odolean. — Y. Maiu, lunie. Prin 

livedi şi locuri umede. Mânăstirea Neamţu (Chan. exsic.!) 

4. V. tripteris L. spec. p. 45; DC. prodr. 4 p. 636; Sturm 

deutsch, h. 44; koch synon. p. 370; Rehb. icon. germ. 12 fig. 1494; 

Sehlechtd. et Lang. deutsch. 28 f. 2926. — Y, lunie- August. Păduri 

în regiunea subalpină. Buceci în totă întinderea şi poalele sale (Grec. 

enum, p. 31); Predeal; Dimbovicioara. 

5. V. bijuga Simk. koezlem. XV 1878p. 558 et in enum. transs. 

pe 289 pro var. Valerian tripteris. V. tripteris f. heterophylla Baumg, 

en. | p. 57 (1816)-non Lois. — V. transsilvaniea Schur herb. transs. 

V. sisymbriifolia et V. cardaminis Schur en. transs.p. 290 (13866)-non 

Dest. nec M. Bieb. V. dacica Pore. magyar. nâv. lap. IX p. 197 

(1885). — I. Iulie, August. Locuri umede prin codri subalpini pe la 

la 1700 m. alt. Buceci pe la Sinaia (Knecht.), Buşteni, Valea-Albă; 

xeahlău. | 

Grecescu D. Dr. — C, 1324. 21 
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Ş 3. Tole foile intregi, indivise, numa marginea uşior dentată. 
6. V. simplicifolia lkabath ex Uechtr. brandenb. ver. VI p. 110; 

Neilr. diagn. p. 62. V. dioica f. simplicifolia hehb. iconogr. | f. 120 

et icon. germ. 12 f. 1429; Schur en. transs. p. 259. — d, lunie, Iulie. 

Locuri turfacee prin vălcele subalpine. Predeal pe poalele Clăbucetu- 

Tăurului, frecuent; Buceci la Urlătoarea. — Foile radicale ovate sau 

eliptico-rotunde, obtuse, peţiolate, cele caulinare medii eliptice, cele 

superiore mici, linear-ânguste neregulat dentate. 

î. oblongifolia. Foile radicale oblung-eliptice rotundate, cele cau- 

linare medii, oblung-obovate sesile neregulat dentate spre bază. — 

Cu precedenta, prin aceleaşi locuri. 

7. V. montana |. spec. p. 45; DC. prodr. 4 p. 635; Koch syn. 

p. 370; Rehb. ic. germ. 12 f. 14923; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 28 

f. 2997. — Y, Iunie, lulie. Păduri, codri, în regiunea montană sub- 

alpină. Valea 'Tesnei; muntele Coziea sub Stănişioara pe la Icoana; 

Dimbovicioara; Buceci pe la Sinaia (Grec. enum. p. 31); în valea Ca- 

raimanului (Knecht.), la Urlătoarea şi la Sehitu-lalomiţa; valea Bar- 

narului, a Barnarelului şi la Rareu în Suceava. 

2. VALERIANELLA /o//. palat. 1 p. 20. 

Ş 1. Loculele sterile confluente sau forte alăturate: deei, fructul 

matur 2-3 locular. 

1. Locula fertilă avend înflătură ghebosă dorsală parenchimică 

pericarpică. 

* Fruetu bilocular avend loculele sterile confluente. 

1. V. olitoria Poll. palat. | p. 30 (1776); Maeneh meth. p. 493; 

DC. prodr. 4 p. 625; Gren. odr. fl. fr. 2 p. 58; Rehb. ic. germ. 12 

f. 1398; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 28 f. 2934. Valeriana Locusta 

a. olitoria L. spec. p. 47. — Fedia olitoria Vahl enum. vol. 2 p. 19 

(1806). — Vulg. Petic. Salata-mielului.-— (-) Aprilie - lunie. Locuri u- 

mede cu i6rbă, prin ogore, pomării, pe la drumuri. Vereiorova, Cer- 

neţi; Simian, Hinova ; Craiova; Caracăl; T.-Măgurele, Salciea ; Rimnic; 

Slatina, Strihareţu; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti, Paserea ; Comana ; 

Berlad; laşi: Neamţu. 

=: Fruectu trilocular, loculele sterile nefiind confluente. 

2. V. turgida DC. prodr. 4 p. 626; Ledeb. fl. ross. 2 p. 499; 

Boiss. fl. or.3 p 107. Fedia turgida Stev. mem. soc. natur. de Mose. V. 

(1314) p. 245. — ) Aprilie, Maiu. Pe la poalele munţilor prin locuri 

cu ierbă, tuferişe : Verciorova la Porţile-de-Fer (Simk., Degen). 
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2. Locula lertilă fără înflătură gehebosă dorsală: fructu matur 
trilocular. 

* Faţa anterioră a fructului plană. 
3. V. Auricula D(. îl. ir. suppl. p. 492 (1815); ejus prodr. 4 

p. 627; Gren. oder. fl. fr. 2 p. 59; Rehb.ie. germ. 12f. 1400; Schlechtd. 
et Lang. deutsch. 25 f. 2939. Valeriana Locusta 3. dentata L. spec. 
p. 48. Fediaolitoria Gertn. fruct. 2 p. 36 tab. 86 (1791) - non Poll. 1. e. — 
() lunie, lulie. Prin porumbişti, mirişti vechi părăsite. Şimian spre 
Hinova. 

** Faţa anterioră a fructului cu scobitură scafoidă. 
4. V. carinata Lois. not. p. 149 (1810); DC. prodr. 4 p. 629; 

Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 59; Rehb. ic. germ. 12. 1399; Schlechtd. et 
Lang. deutsch. 28 £. 2935. — (0 Aprilie, Maiu. Câmpuri pe lingă lo- 
curi de cultură. Rosnov, Piatra ; laşi. 

Ş 2. Loculele sterile distante; fructul trilocular, faţa sa anterioră 
plană, locula fertilă fără înflătură dorsală ghebosă, cele două sterile 
sunt filiforme, arcuate, descriind o poteovă pe faţa anterioră, . 

5. V. Morisonii DC. prodr. 4 p. 627 (1830); Ledeb. fl. ross. 2 
p. 431; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 63; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 28 
(lg. 2958. V. dentata Koch syn. p. 373 var. £; Rehb. icon. germ. 12 
lig. 1403. Valeriana mizta L. spec. p. 48 ap. Soyer-Willemet. Fedia 
Morisonii Spreng. pug. | p. 4 (1813). F. dascarpa Stev. mem. se. nat. 
Mosc. 5 p. 347 (1814); Bess. enum. p. 4 n. 43. — (-) Aprilie, Maiu. 
Câmpuri prin ierbă şi pe lingă holde: Craiova: Perişi, Chitila, Mo- 
goşoea, Herestrău, Bucureşti; Comana. 

6. V. eriocarpa Desv. jorn. bot. 2p. 3i4tab. 11 £2 (1509); 
DC. prodr. 4 p. 626; Ledeb. fl. ross. 2 p. 431; Gren. Godr. fl. fr. 2 
p. 64; Rchb. icon. germ. 12 f. 1406 optime. Fedia eriocarpa Roc, et 
Seh. syst. veget. 1 p. 364; Stev. 1. e. p. 349. (-) Aprilie, Maiu. Locuri 
inculte prin ierbă, pe lingă arături vechi abandonate. Feteşti; Măcin; 
Tulcea. 

LIII. SYNANTHEREA C. Rich. 
(în Marthe cat. hort. bot. 1801 p. 85). 

I. TUBULIFLORE DC. 

Calatidele au tote florile tubulâse, adică /loseule, sau cele din 
centru totdeuna tubulose ; flosculele 4-5 dentate sau lobate, regulate 
sau neregulate. 
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Ord. |. Corymbiferae Juss. gen. pl. 177. 

Florile din centrul calatidelor sunt floscule hermatrodite, regulate; 

cele de la circonferenţă sunt unisexuate, femele sau neutre (sterile), 

adesea neregulate avend corola liguliformă: semifloscule; în acest din 

urmă caz calatida este radiatifloră. Stilul florilor hermafrodite are 

stigma cilindrică foră îmflătură articulară şi foră inel peros la bază. 

Trib. I. EUPATORIOIDEE Less. Calatidele discoide, avend numa 

floscule. Stigma bifidă, cracii lungi de egală grosime sau elaviformi, 

către virf puberulo-papiloşi. 

1. Eupatoriex DC. Tote florile ealatidei hermafrodite. 

1. EUPATORIUM 7Jvurn. inst. p. 455 î. 259. 

4. E. cannabinum |. spec. p. 1173; DC. prodr. 5 p. 180, Rehb. 

icon. germ. 16t. 1. Schlechtd. et Lang. deutsch. 29 fig. 2955. — E, Iu- 

lie, August. Locuri umede, lunci, zăvoiuri, păduri. Verciorova în valea 

Cerovăţului şi a Pahnei; Severin; Baea-de-Aramă ; valea Cernei în 

(loşiani; Tismana; Lainici; valea Oltului pe la Călimăneşti, Coziea, 
Brezoiu; Curtea-de-Argeşi, Corbeni ; Câmpulung, Bughea ; Titu, Gher- 

gani (Grec. enum. p. 31); Slănic, Tirgu-Oena; Agapiea; Mânăstirea 

Neamţu (Chan. exsic.!); Broşteni pe Bistriţa, pe Neagra şi pe Bar- 
narele ; laşi. 

2. ADENOSTYLES (ass. dict. 1 Suppl. p. 59. 

1. A. Kerneri Sim. en. transs. p. 297 (15836). A. alpina Baumg, 

en. transs. 5 p. 55 prop. et Auct. transs.-non Cacalia alpina var a. 
[. spec. p. 1170 nee A. alpina Blutt et Fing. A. albifrons Baumg. |. e. 

et Auct. transs.- non Lin. f. nec Rehb. Cacalia Alliarie A. Kern. cest. 

bot. zeit. XXI p. 12-non Gonan illusr. p. 75 (1773). — Vulg. Ciucuraşi. 

Bosacă. Florea-Ciumei. — Y, lulie, August. Păduri, locuri umbrose în 

regiunea montană subalpină. Muntele Jepu în Argeşi; Buceci la Si- 

naia, în Valea-Babelor şi în Valea-Albă; valea Bornarelului spre 
Podu-Popei. 

2. A. orientalis boiss. fl. orient. 3p. 155 (1555). A. leuco- 

phuylla var. hybrida (Qriseb. spicil. 2 p. 155-non VII. A. leucopha/lla 
DC. prod. 7 p. 271 quoad plantam olympicam -non Rehb. ic. germ, 16 

t. 3, nec DC. prodr. 5 p. 204. — d, Iulie, August. Păduri, locuri um- 

brose în regiunea subalpină. Buceci la Valea-Babelor şi la Valea- 

Albă. Determinat după exemplarul din Piatra-lui-Crai, laturea din 

Transilvania, de la L. Simkovici. 
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2. Tussilaginea. Cass. Florile calatidelor parte hermatrodite, 

parte unisexuate : poligame sau oarecum dioice. 

3. HOMOGYINE (ass. duct. sc. nat. 21 p. 412. 

1. H. alpina Cass. |. c. DC. prodr. 5 p. 205. Rehb. ic. germ. 16 

t. 11; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 29 f. 2959. Tussilago alpina L. spec. 

p. 1170; Sturm. deutsch. fl. h. 21. — Vulg. Rotungidre. — d. Maiu, 

lunie. Locuri turfacee sau umbrose prin păduri şi vălcele alpine şi sub- 

alpine. Godeanu; Negoiu; Păpuşea; Predeal pe poalele Clăbucetu-Tau- 

rului; Buceci la Buşteni, Sinaia, la Schitu Ialomiţei şi pe Furnica; 
valea Caraimanului (Knecht. mis.); valea Barnarelului la capu riului. 

4. TUSSILAGO 7Jvurn. inst. p. 487 t. 275. 

1. T. Farfara [L. spec. p. 1214; Sturm deutsch. fl. h.2; DC. 

prodr. d p. 208; Rchb. ic. germ. 16 t. 13; Schlechtd. et Lang. 

deutsch. 29 f. 2961. — Vulg. Podbal. Podbeal. — d, Martie, Aprilie. Pe 

coste, maluri rupte schistose sau argilo-glareose în regiunea subalpină 

şi montană infericră; plantă vulgară (Grec. enum. p. 31). Baea-de- 

Aramă, Cloşani; Tismana ; Tirgujiul; Bumbeşti, Lainici; Călimăneşti, 

Coziea ; Himnie, Olăneşti; Câmpulung, Conţeşti ; Sinaia; Văleni; Bacău; 

Piatra; Mânăstirea Neamţu (Chan. exsic.!); Broşteni pe Bistriţă ; laşi 
la Răpedea ; Botoşiani. 

5. PETASITES Town. inst. p. 4531 t. 255, 

1. P. officinalis Monh meth. p. 563 (1794); Koch syn.p. 353 ; 

Schlechtd. et Lang. deutseh. 29 f. 2962. P. vulgaris Dest. fl. all. 2 
p. 270 (1798); DC. prodr. 5 p. 206; Rchb. ic. germ. 16 t. 10. — Tussi- 

lago Petasites 1. spec. p. 1215; Sturm. deutsch. fl. h. 2 (flor. herma- 

phrod.). T. hybrida L. spec. p. 1914 (îl. foemin.) — Vulg. Brustur, Brus- 

tur-dulce. Căptălan. Căptălaci. Rhădăcina-Ciumei. Sudorea-laptelui. Cu- 

curuzi. — d, Martie, Aprilie. Vălcele umbrose umede pe lingă apşiore, 

în regiunea montană subalpină şi alpestră. Conţeşti, Câmpulung ; Pre- 

deal; Buceci; Mânăstirea Neamţu (Grec. enum. p. 31; Chan. exsic!) ; 

Comăneşti; Piatra pe Cernegura; Broşteni pe Neagra, pe Barnaru ; 

Rareu; pe Borca, forte comună. 

2. P. albus Gurin. fruct. 2p. 406 (1791); DC. prodr. d p. 207; 

Koch syn. p. 384%; Rehb. ic. germ. vol. 16 t. 8; Sehlechtd. et Lang. 

deutsch. 29 f. 2963. Tussilago alba L. spec. p. 1214; Sturm deutsch. 

fl. h. 21: flores hermaphrodites. T. ramosa Hoppe taschenb. p.35 (1803); 

Sturm deutsch, fl. h. 21, 11: flores taemineiş. — 4, Aprilie, Maiu. Prin 
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locuri umbrose în văi subalpine. Buceci pe la Sinaia (Grec. enum. 

p. 31); Buşteni, Azuga; Valea-Dimbovicioarei. 

f. Kablikianus. P. Kablikianus 'Tausch ap. hehb. deutsch. fl. 16 

p. 4% n. 5 etic. germ. 16 tab. 9. Foile ovate şi cam acute la virf, cor- 

date la bază, larg şi neregulat dentate, dinţi cam cartilaginei, paginea 

lor inferioră tomentos-aranedsă ; foliole periclinului acute ; cracii stig- 

matici la florile hermafrodite lungueţi şi lanceolaţi. După Reichenbach, 

este un bastard din Petasites officinalis prin toile sale şi din P. albus 

prin florile sale. — Buceci pe laturile Costilei. 

3. P. niveus Baumg. en. transs. 2 p. 91 (1816); Cass. dict. sc. 

nat. 39 p. 202; DC. prodr. 5 p. 207; Koch syn. p. 384, Rehb. icon. 

germ. 16 t. 7; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 29 î. 2964. — Tussilago 

wivea Hoppe in Sturm deutsch. h. 21 t. 12: flores hermaphr. 7. pa- 

radoza Retz. in Sturm deutsch. fl. h. 21 t. 13: flores fosmineis. — 

4, Aprilie, Maiu. Locuri umbrose prin văile munţilor. Mânăstirea 

Neamţu (Chan. exsic.; Grec. enum. p. 31. P. albus Br. prodr. p. 262 

-non (G:ertn.) 

Trib. II. ASTEROIDEZ Less. Calatidele, mai la tote speciile, radia- 

tiflore. Stigma florilor hermafrodite bifidă, cracii lungi lineari de egală 

grosime pină în virf şi m&nunţel puberulaţi, la exterior cam plani. 

5. Asterinew Nees ab Esenb. Anterele necaudate; recepta- 

culul nepaleat. 

a. Acheniile foră pappus. 

6. BELLIS /. gen. n. 902. 

1. B. perennis |. spec. p. 1248; DC. prodr. 5 p. 304; Koch 

syn. 567 ; Rehb. icon. germ. 16 t.27 f. 6; Schlechtd. et Lang. deutseh. 29 

f. 2978. — Vulg. Bănuţi. Bănuţele. Butculiţe. Părăluţe. — d, lunie, lulie. 

Prin locuri cuierbă, livedi, ograde de pomi şi în horticultură. Ponoare, 

Baea-de-Aramă, Culmea-Cernei, poalele Osliei în Mehedinţi, forte fre- 
cuentă ; Nămăeşti; Bucureşti (Grec. enum. p. 32); Sinaia (Knecht,), 

Predeal în valea Hoşnovei şi pe la Schit; laşi din grădini; M6nă- 
stirea Neamţu (Chan. exic.) 

b. Acheniile cu pappus. 

7. LINOSYRIS 100. juist. p. 225. 

1. L. vulgaris (ass. ex Less. syn. p. 195 (1532); DC. prodr. 5 

p. 352; Koch syn. p. 38%; Schlechtd. et Lang. deutsch. 29 f. 2966. 



SYNANTHEREE 291 

Clrysocoma Linosyris L. spec. p. 1175. Galatella Linosyris hehb. fil. 

icon. germ. 16 t. 19 f£. 1. — Y, Iulie, August. Câmpuri, coste, prin 

poeni sau lufişi la locuri aprice: Golu-Drincei; Craiova, Cireea; Cara- 

căl; Piteşti la Valea-Popei; Ciocăneşti (Grec. enum. p. 52); Comana; 

Constanţa. 

2. L. villosa DC. prodr. 5 p. 352; Ledeb. fl. ross. 2 p.49; 

Boiss. fl. orient. 3 p. 162. Chrysocoma villosa L. spec. p. 1175. Gala- 

tella villosa Rehb. icon. germ. 16 t. 19 f. 2. — d, August, Septembre. 

Locuri şi rupturi de coste argilo-glarose: laşi la Oroneanu; Bărboşi; 
in Dobrogea la Ciucarova şi pe la Constanţa frecuent. 

8. ASTER /. gen. n. 954. 

Ş 1. Caulii şi foile părose sau seabre peste tot sau numa pe muchii. 

1. A. alpinus [.. spec. p. 1226; DC. prodr.5 p. 227; Koch syn. 

p. 385; Rehb. icon. germ. vol. 16 tab. 14 fig. 3; Sehlechtd. Lang. 

deutsch. vol. 29 fig. 2967. — Vulg. Ochiul-Boului. — d, lulie, Au- 

gust. Păsciuni şi stânci în regiunea alpină. Buceci pe Jipi (Knecht. 

leg.), pe Caraimanu şi Costila; în Mehedinţi pe munţii Camenei (Degen 

miss.) ; în Suceava pe hartu. 

2. A. Amellus [.. spec. p. 1226; D(. prodr. 5 p. 231; Koch. 

syn. p. 385; Rehb. icon. germ. vol. 16 tab. 15 fig. 1; Sehleshtd. Lang. 

deutsch. vol. 29 f. 2968. A. tinetorius Wallr. in linn. ann. 1840 p. 641. — 

Vulg. Ochiul- Boului. Rugşcă-venătă. Steliţă. — Ă. August, Septembre. 

Câmpuri prin crânguleţe, mărăcinişiuri, tuferişe şi pe coste. Golu- 

Drincei; Săgarcea, Craiova; Călimăneşti, Coziea; Câmpulung ; Cio- 

căneşti (Grec. enum. p. 22); Comana; Odobeşti, Vrancea; Tecuci; 

laşi; Botoşiani, Agafton. Între acestea se găseşte adesea şi va- 

rietatea : 
3. Bessarabicus DC. prodr. 5 p. 251. A. Bessarabicus Bemh. ap. 

Rehb. germ. excurs. p. 246. A. Amellus f. major Ledeb. îl. ross 2 

p. 476.— Se deosebeşte mai ales prin foile sale oblungi obovate acute 

intregi şi cele caulinare cu înfăţişare arcuată, tote scabre şi puţin 

nervose; apoi prin corimba sa adesea composită cu capitule mari, 

amplu radiate. 

3. A. salignus Willd. spec. 3 p. 2040 (1800); DC. prodr. 5 

p. 239; Koch syn. p. 386.— d, Lulie, August. Locuri mlăştinose. Prin 

lunca Dimboviţei lingă Bucureşti la Chiajna; pe Zeletinu la Podu= 

Turcului. 
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Ş 2. Caulii şi foile peste tot glabre. 
4. A. Tripolium |. spec. p. 1226; Koch syn.p. 555; Rehb. 

icon. germ. 16 t. 16; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 29 f. 2969. Tripolium 

vulyare Nees ab Esenb. gen. et spec. aster. p. 152 (1818); DC. prodr. 5 

p. 253. Aster palustris Lam. îl. fr. 2 p. 143; şi când tote foile sunt forte 

ângust-lanceolate sau lineare este A. pannonicus Jacq. h. vind. 1 p. 3 

t. 3. — 3 Ausust, Septembre. Bălţi sau mlăştini, prin locuri sărate, 

Câmpina pe pruntul Doftanei la vale de Telega; Mizil (Knecht. m.) ; 

Buztu; Lacul-Sărat; bălțile d'intre Tirgu-Frumos spre Cotnari şi în 

cele despre laşi; apoi în Dobrogea: Tulcea ; Caracoium, Mamaea şi 

TŢichir-Ghiol pe lingă lacul Tuzla-Ghiol. 

9. GALATELLA Cass. duct. sc. nat. 18 p. 36. 

1. G. punctata Cass. |. c. p. 57. Boiss. fl. orient. 3 p. 160. 

(. punctata a. grandiflora Ledeb. îl. ross. 2 p. 478. G. punctata "i. în- 

sculpta DC. prodr. 5 p. 255. G. insculpta Nees. aster. p. 161 (1518); 

Rehb. ic. germ. 16 t. 18 f. 2. Aster punctatus W. et Kit. rar. hung. 2 

t. 109 (1802). — I. August, Septembre. Tuferişiuri m&nunte la locuri 

aprice pe coste. Comana; "Tecuci; laşi; Cotnari; Constanţa. 

£. dracunculoides Lallem. in Ledeb. fl. ross. 2 p. 479 var. e. 

Aster dracunculoides Lam. eneyel. mâth. I p. 303 (1783). Galatella 

dracunculoides a. radiata: DC. prodr. 5 p. 256. Foile linear-ânguste 

cu mult mai lungi de cum în forma genuină, accentuat trinervice ; ca- 

pitulele numerose, măricele radiatiflore. Pe dealurile de la Cotnari. 

Planta nâstră nu diferă de cea din Rusiea intru nimic. 

10. ERIGERON 1. gen. n. 93: (excl. spec.) 

$ 1. Caulii ramoşi, pleio-oligocefali. 
1. Paniculă vastă de capitule micutele. 

|. E. canadense |. spec.p. 1211; DC. prodr. 5 p. 259; Ledeb. 

fl. ross. 2 p. 487; Rehb. ic. germ. 16 tab. 26 fig. 1; Sehlechtd. Lang. 

deutsch. 29 f. 29792. — Vulg. Bătrânişi. Şoricel. Coda-vacei. Spirincea. 
Steluţă. — QC) Iulie, August. Locuri cultivate şi necultivate, pirloge, 

dărâmături, pe lingă şi pe ziduri vechi, păragini; forte comună şi fre- 

cuentă in totă ţera mai ales în regiunea câmpiilor (Grec. enum. p. 31). 

Călimăneşti, Rimnie ; Câmpulung; Titu, Ghergani, Ciocăneşti ; Crivina, 

Ploeşti; Bucureşti; Comana; Focşiani, Odobeşti ete. 

9. Corimbă terminală de capitule mari. 

a. Florile radiante egalez nivelul celor centrale. 

2. E. acre |. spec. p. 1211; DC. prodr. 5 p. 290; Koch syn. 
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p. 585; Ledeb. 1]. ross. 2 p. 488; Rehb. ic. germ. 16 tab. 96 f 2; 
Schlechtd. et Lang. deutsch. 29 fig. 2973. B. serotinus Weihe ap. Koch. 
|. €.; Ledeb. ]. c. var. ş. — Vulg. Ochiu-boului de câmpuri. Steluţe. — 
d. lulie, August. Prin locuri cu ierbă şi pe rupturi de coste schisto- 
argilose, in regiunea subalpină a dealurilor şi a câmpiilor; vulgară. 
Rimnic, Călimăneşti, Coziea ; Ghiţu ; Bughea, Câmpulnng ; Bușteni, 
Sinaia; Câmpina, Telega, Brebu; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti; Co- 
mana; Monăst. Neamţu (Chan. exsic.); Broşteni pe Neagra şi pe Ra- 
rău; Dobrogea : Isaccea, Cocoşi. 

3. E. racemosus Baumg en. transs. 3 p. 119 (1816). E. po- 
dolicus Bess. en. p. 37 (1822). E. acre f. podolicus Ledeb. fl. ross. 2 
p.459. E. pseudoacris Schur en. transs. p. 308 (1866).— Caule înălticel, 
adesea ramos, anguloso-suleat, de un roşiu purpuriu, puţin păros sau 
glabru, la virf racemos; foile apropiate sau cam distante, puţin hir- 
sute sau glabre şi doar pe margine peros-ciliate, cele radicale oblungo- 
spatulate şi lung atenuate în pețiol, ca de 5-9 lung. pe Lemn lăţime, 
cele caulinare micşiorându-se şi ângustându-se, ca de 4-5" lung. 
de 4-5 Jăţ,, din ce în ce sesile; ramurile racemei mono-tricetale 
constituind grupă corimboidă ; florile radiante egalez sau abia întrec 
nivelul celor centrale, purpurine sau albide.— Sunt exemplare ce, prin 
forma şi glabricitatea caulilor şi a foilor, nu prezentez o deosebire vă- 
dită de acelea din nordul Europei ce au denumirea de E drebachensis 
Mill. — 3, lulie, August. In regiunea subalpină pînă în cea alpină 
chiar. Buceci la Poeana-Stânei (Knecht.miss.), în Valea-Babelor, Poea- 
na- Țapului, şi la Buşteni; Slănicu din Prahova; Broşteni pe Neagra. 

Y. macrophyllus. Caule înălticel, simplu, verde palid, m le şi mult 
peros, uşior sulcat; foile apropiate, moi şi de un verde-palid, îmbră- 
cate cu un păr mâle alburiu, obluug-spatulate, cele infer. şi radicale 
atenuate în pețiol, tote mai lungi dar şi mai late de cum sunt în for- 
mele precedente. — Livedi în părţile de sus subalpine. Sinaia pe la 
Poeana-Stânei (E. carpaticum Grec. enum.p. 32 - non (riseb.) 

b. Florile radiante întrec cu mult nivelul celor centrale. 
* Pedunculele şi bracteele periclinice hirsute neglandulare. 
4. E. alpinus L. spec. p. 1211; Sturm deutsch. fl. h. 28. 12; 

Koch syn. p. 389; Rehb. ic. germ. 16 t. 23 fig. 1, 2, optime; Sag. et 
Schn. carp. centr. 2 p. 221 pro diagnosem. — Caule mono-oligocefal 
hirsut; foile lanceolato-sputulate hirsute şi cele infer. atenuate în pe- 
țiol ; capitulele măricele au foile involucrale verdi cam ecvilonge, tote 
erecte, hirsute; ligulele florilor radiante îndoit mai lungi de cât flos- 
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culele discului. — d, lulie, August. Stânci în regiunea alpină. Buceci 

pe Costila şi Caraimanu în Valea-Albă ; Ceahlău la "Toaca (Br. miss.) 

£. glabratus. - Î:. glabratus Hoppe et Hornch. pl. exsic.; Bluf. et 

Fing. comp. germ. 2 p. 364 (1825); Koch syn. p. 389; Rehb. ic. germ. 16 

tab. 23 £. 3. — E. alpinus var. 6. DC. prodr.5 p. 291. — Buceci pe 
Babele. 

7. e/atior Schur enum. transs. p. 309 (1866). — Cauli la bază ces- 

pitoşi sau subeespitosi, ca de 25 - 30“ înălţ. robusticei, de un verde 

palid, hirsuţi sau glabrescenţi, la vif 2 - 5 cefali; foile cu mult mai 

mari în dimensiile lor de cât la formele precedente ale acestei specie, 

egalând oarecum pe acelea de la E. carpaticum, tote hirsute precum 

i pedunculele şi foile involuerale periclinice ce sunt lipsite de peri- 

iori glandulari. — În regiunea alpină. Buceci în Valea-Albă pe Costila 

pe la 1800" alt. 

Ş 
5 

Ş 
5 

** Pedunculele şi bracteele periclinice foră peri, dar puberulent- 

glandulifere. 

5. E. carpaticum (riscb. et Sch. iter hung. p. 336 (1852); Sag. 

et Schn, centr. carp..2 p. 220. FE. atticum Wahlenb. fl. carp. pr.-non 

Vill. £. Villarsii Rehb. ic. germ. 16 t. 24% f. 2-non Bell. E. Vilarsi 

var. transsilvanicum Schur en. transs. p. 309 (1866). — Y, Iulie, Au- 

gust. In regiunea alpină. Buccei la Schitu-lalomiţa (Knecht. miss.), 

Poeana-Stânei la Sinaia. 

Ş 2. Caulii simpli monocefali. 

6. E. uniflorum |. spec. p. 1212; Sturm deutsch, fl. h. 55; 

Koch syn. 239; Ledeb. fl. ross. 2 p. 490; Rehb. ic. germ. 16 î. 23 £.4. 

[i alpinus var. “ţ DC. prodr. 5 p. 291. — d, lulie, August. Pe virfurile 

alpine. Buceci pe Babele (Br. miss. an. 1852), pe Caraimanu şi la 

Omul (E. nanus Schur en transs. p. 309)! 

7. E. neglectum A. Kerner in ber.d. naturw. med. vereins in 

Insbruk, II p. 71 (1572) et sched. austr. hung. n. 2541 Sag. et Schn. 

centr. carp. 2 p. 220.— Puțin sau abia diferent de cel precedent, având 

cauli mai erecţi şi mai rigidi, foile parend mai cărnose şi mai glabre de 

şi pe margine sunt p&ros-ciliate. — , Iulie, August. Cu cel precedent 

pe virfurile Caraimanului (Knecht.) şi identic cu specimenele din Piatra- 

lui-Crai de la L. Simkovici. 

1]. SOLIDAGO /. gen. n. 953. 

1. S. Virga Aurea |. spec. p. 1235; Sturm d. fl. h. 9; DC. 
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prodr. 5 p. 558; Koch syn. p. 389; Rehb. ic. germ. vol. 16 tab. 20. — 

4. Iulie, August. Specie comună şi care, la noi, presenteză următorele 
varietăţi: 

a. vulgaris DC. prodr. 5 p. 335; Koch |. e. Rehb. 1. c. fig. 1. 

Inaltă. Caulii la virf de ordinar ramoşi şi pubescenţi, foile inferiore 
eliptice serate, cele superidre lanceolate întregi; pedicelele ca ŞI ramu: 

rile pubescente; paniculă de calatide piramidală amplă. — Câmpuri, 

pirloge, poeni, crânguleţe, în regiunea câmpiei şi a dealurilor (Grec. 

enum. p. 51). Severin, Cerneţi; Comana; Bucureşti, Chitila; Crivina, 

Ploeşti; Bisca, Beceni; Mânast. Neamţu (Chan. exsic. !); Fălticeni, Mălin. 

£. Jatifolia Koch syn. p. 390; Rehb. 1. e. fig. II.— Mai puţin înaltă. 

Cauli la bază roşietici şi glabri, la virf puţin rămoşi; foile caulinice 

tote ovate serate sau intregi, ramurile şi pedunculele puţin pubescente, 

pedicelele la virf garnite cu bractee; panicula redusă. In regiunea 

munţilor inferiori pe locuri slineose. — Monastirea Tismana; valea 
Monastirei Bistriţa; Coziea , Stănişioara; Corbeni; Dimbovicioara ; 
L6ota; Buceci; Predeal; Iaşi. 

(1. alpestris DC. prodr. 5 p. 338; Koch syn. p. 390; Rehb. 1. c. 
fig. III; S. alpestris W. et Kit. rar. hung. vol. 3 tab. 208 (1812). — Se 
deosebeşte de varietatea £ prin taliea sa scundă, prin foile sale mai 
ânguste, lanceolate sau eliptico-lanceolate glabre, calatidele în racemă, 

avend capitulele mai măricele. — Stânci în regiunea subalpină. Bu- 

ceci în Valea-Albă pe Costila; în Suceava pe Borca la isvorul de 

borvis, Broşteni pe Neagra şi pe Barnaru. 

d. angustifolia Koch syn. p. 390; S. Virga Aurea f. ericetorum 

DC. sec. deseriptione. Înălticică, cauli la bază curbato-adseendenţi, 

roşietici, sulcato-angulaţi ; ei, ramurile şi pedunculele glabre; foile tote 

forte ângust-lanceolate, undulate, expresiv serate, cele superiore mai 

mult sau mai puţin întregi, tote glabre lucide; capitulele micutele în 

raceme axilare scurticele. — Stinci pe costa munţilor în Valea-Ol- 
tului, de la Coziea în sus şi în valea Jiului la Lainici. 

E S$. canadensis L. spec. p. 1933; DC. prodr. 5 p. 330. — În 

homan pe la Dragomirești. De origine americană, introdusă pentru 

grădini; dar la noi rară. 

4. Inuleaw Cass. Anterele caudate. Receptaculul nepaleat. 
Pappus ptros. 

12. PULICARIA Gaern. fruct. 2 p. 461 t. 173. 

1, P. vulgaris Gărin. l. c. DC. prodr. 5 p. 478; Koch syn. 
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p. 395; Rchb. ic. germ. 16 t. 42. Schl. et Lang. deutsch. 29 [. 2992. 

Inula Pulicaria. |. spec. p. 1938. — Vulg. Puricariţă. Purieică. — 

(O) lulie, August. Locuri de luncă, matea riurilor şi a torentelor; vul- 
gară (Grec. enum. p. 34%). Craiova; Rimnic, Călimăneşti; Curtea-de- 

Argeşi; Bucureşti, Băneasa; Comana; Bisea; Balta-albă; Neamţu 

(Chan. exsic.!); Constanţa pe lingă lacul 'Tuzla-Ghiol. 

2. P. dysentericaGurtn. |. c. DC. prodr. 5 p. 479; Koch. syn. 

p.395; Rchb.ic. germ. vol. 16 tab. 42; Schlechtd. et Lang. deutsch. 29 

f. 2993. Inula dysenteriea L. spec, p. 1237. — Vulg. Punga-Babei. 

Tătiişi. — A, Lulie, August. Locuri inculte, câmpuri, drumuri, garduri, 

prundişiuri ; vulgară (Grec. enum. p. 3%). Verciorova, Severin; Pimnie, 

Olăneşti, Călimăneşti; Brăneşti, Titu, Ghergani; Bucureşti; Comana ; 

Buztu; Piatra; Fălticeni. 

13. INULA 1. gen. n. gsbex. p. 

Ş 1. Acheniile glabre. 
1. 1. germanica |. spec. p. 1939; DC. prodr. 5 p. 467; Koch 

syn. p. 392; Rehb. icon. germ. vol. 16 t. 40f. 1; Ledeb, fl. ross, 2 

p. 505; Schlechtd. et Lang. deutsch. 29 f. 2984. — Vulg. Cioroiu. — 

Y. Iulie - Septembre. Fenaţe, tuterişiuri, pe câmpuri şi coste de dea- 

lui, Cerneţi, Oreviţa, Vînji; Comana; "Tecuci, Măgureni, Hanu-An- 

tachi; Măcin, Tulcea; Alibeichioi, Constanţa. 

2. |. hybrida Baumeg. en. transs. 3 p. 132 (1816); Koch. syn. 

p. 393; Rchb. 1. c. tab. 33 f. 1; Ledeb. fl. ross. 2 p. 505. J. spireifolia 

£. hybrida DC. prodr. 5 p. 467. — Vulg. Cioroiu. — 4, lulie, August. 

Pe coste aprice. Segarcea din Doljiu pre dealu viilor; polele muntelui 

Consulu (Cineli) la Alibeichioi în Dobrogea. 

3. 1. ensifolia [,. spec. p. 1940; Sturm. deutsch. îl. h. 34; Koch 

syn. p. 393; Rchb. icon. germ. 16 tab. 37 f. 3; Schlechtd. et Lang. 

deutsch. 29 f. 2985. — Y. lulie August. Locuri aprice pe coste, schis- 

turi şi stânci calcare. Polovraci; Segarcea; Câmpulung; Possada; 

Văleni; Comana; Botoşiani; Isaccea spre Cocoşi şi Niculiţel; Baba- 

dagh spre lenisala. 

4. 4. salicina L. spec. p. 1938; DC. prodr. 5 p. 466; Boiss. îl. 

orient. 3 p. 187; Schlechtd. et Lang. deutsch. 29 £. 2956. — I, Iulie, 

August. 'Tuferişe pe coste. Curtea-de-Argeşi; "Topoloveni, Leordeni; 

Brătăşiani in Teleorman; Comana: Buda, Băicoi; laşi; Broşteni pe 

Picioru-Văcăriei. 
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5. 1. aspera boi. in Lam. encycl. suppl. 3 p. 15% (1813); 

Velen. fl. bulg. p. 280. 1. saeina f. latifolia DC. prodr. 5 p. 466 (1336).. 

1. cordata Boiss. diagn. | ser. 4-a fasc. 3 (1544). L. sguarrosa Baumg. 

mant. p. 76 (1546); Griseb. it. hung. 337 (1852) -non L. nec. Koch; 7. co- 

riacea Schur sert. n. 1510 (1553). 7. Pseudo-Bubonium Schur enum. 

transs. p. 313 (1566). — Vulg. Cioroi. — Y, Iulie, August. Câmpuri, 

livedi, tuferişiuri. Netoţi; Giurgiu, Comana; Ciocăneşti, Chitila, Bu- 

cureşti ; Birlad ; laşi; în Dobrogea pe la Măcin, Tulcea, Zibil, Bubadag. 

6. |. hispida Simk. enum. transs. p. 305 (1886). 7. Bubonium 

var. hispida Sehur enum. transs. p. 314 (1866), sed non 7. Bubonium 
Jacq. — Xx 1. salicino-hirta;, XX Inula aspero-hirta. 

Caulul şi foile hispide hirte, perii au baza bulbosă. Foile coriace 

expresiv reticulato-venose, luciose, oblung-lanceolate acute, marginile 

denticulate şi scabre, la bază sesile cordato-amplexicaule. Corimbă 

mono-oligocetală ; capitulele mari cu flori galben-aurii, pedunculate, 

pedunculele lungicele; foliolele periclinului pă&rose, perii mai abun- 

denţi şi aspri pe margine şi pe nervura dorsală, tote egalez periclinul 

şi sunt lanceolate, superpuse, nereflexe, cele externe mai late şi foliacee, 

cele interne mai ânguste au baza glabră şi indurată iar jumetatea lor 

superioră este oblung-lanceolată, foliacee, hispidă, ciliolată şi nere- 

flexă. Ligulele indoit mai lungi de cât perielinul. Acheniile glabre. — 

Prin locuri uscate, aspre, prin livedi şi mărăcinişiuri. Băneasa distr. 
Vlaşea de la gară spre pădure. — Y, lunie, lulie. 

Prin forma foilor, luciul şi venositatea lor, prin corimba şi forma 
foliolelor interne ale periclinului — de şi neflexe -— ţine mai mult de 
1. saleina L. Prin intensitatea venosităţei foilor şi presenţa unor puncte 

tuberose aspre pe unele foi ţine de 7. aspera Poir. Insă, prin indu- 
mentul şi felul perilor ce acoper caulul, foile şi periclinul, prin forma 
foliolelor externe ale periclinului şi prin faptul că tote foliolele peri- 

clinului ajung la acelaşi nivel, se vede cât ţine şi de 7. Jirta L. 

7. 4. hirta L. spec. p. 1239; DC. prodr. 5 p. 466; Ledeb. fl, 

ross. 2 p. 503; Rehb. icon. germ. vol. 16 tab. 36; Boiss. fl. orient. 2 

p. 188; Sehlechtd. Lang. deutsch. 29 fig. 2988. — Livedi, câmpuri, 

tuferişe, pe dealuri (Grec. enum. p. 34%). Cerneţi; Craiova; Vultu- 

reanca; Piteşti, Valea-Mare; Comana; Bucureşti; Ciocăneşti, Perişi; 
Ploeșşti, Buda, Băicoi 

Ş 2. Acheniile hirsute sau pubescente. 

8. |. Britanica [. spec. p. 1227; DC. prodr. 5 p. 467; Ledeb, 
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(1. ross. 2 p. 506; Hchb. ic. germ. 16 tab. 35; Sehlechtendal et Lang. 

deutsch. 29 f. 2991. — Y. lulie, August. Livedi, in locuri de luncă, 

pe la drumuri, garduri ; vulgară (Grec. enum. p. 34). Severin; Craiova; 

Rimnie, Călimăneşti; Stolnici; Câmpulung; Titu, Ghergani, Ciocă- 

neşti; Crivina, Perişi; Chitila, Bucureşti; Comana; Buzeu, Beceni ; 

Piatra, Neamţu; laşi. 

9. 1. Oculus-Christi L. spec. p. 1237; DC. prodr. 5 p. 465; 

Ledeb. fl. ross. 2 p. 502; Rehb. ic. germ. 16 tab. 33 f. 2; Sehlechti. 

et Lang. deutsch. 29 f. 2990. 1. campestris Bess. enum. p. 108. — 

d. lulie, August. Câmpuri şi coste aprice sterile. Galaţi, Bărboşi ; Do- 

brogea pe la Greci, Măcin, Babadagh; Mangalia; Copadin. 

10. 1. Conyza DC. prodr. 5 p. 464 (1836); Ledeb. fl. ross. 2 

p. 501; Koch. syn. 394; Rehb. ic. germ. 16 tab. 32 f. 2; Sehleehtd. et 

Lang. deutseh. 29 f. 2989. Conza squarrosa L. spec. p. 1205. Inula 

squarrosa  auct. nonull.-non LL. — «3 Iulie, August. Coste aprice 

sterile sau petrose. Verciorova, Gura-Văei; Lainici; Coziea la Masa- 

lui-Traian; Dealu-Oltului la Drăgăşiani; Valea-Cacova la Topoloveni; 

Galaţi; laşi. 

16. |. bifrons |. spec.p.1936: DC. prodr.5 p. 465; Rchb. icon. 

germ. 16 tab. 82 f. 1 1. glabra Bess. cat. hort. crem. 1816. Conza 

alata Baumg. en. transs. p. 102 (1816). — . lulie, August. Locuri cu 

ierbă pe coste aprice. Comana. 

14. CORVISARTIA /uby bot. gal. p. 267. 

1. C. Helenium Merat nouv. fl. paris. p. 523 (1812); Dubyl. 

e. Rehb. ic. germ. 16 t. 30. — Inula Helenium L. spec. p. 1236; DC. 

prodr. 5 p. 463; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 29 f. 2985. — Vulg. 

Ierbă-Mare. Oman. — d. lalie, August. Prin lunci, locuri umede, şian- 

puri sau gropi pe lingă căi; vulgară (Grec. enum. p. 33). Rogova, Vinji; 

Craiova: Puciosa, Tirgovişte; Titu, Ghergani; Ciocăneşti, Crivina, Chi- 

la: Bucureşti; Comana; Câmpina: Vaslui; laşi; Fălticeni pe lingă 

iazul Ciolsacilor: în lunca Moldovei despre Mălin. 

5. Buphthalmes DC. Anterele caudate. Recept. paleat. 

Pappus coroniform. 

15. TELECKIA Baumg. en. transs. 3 p. 149 

1. T. speciosa Paumeg. |. c. p. 150 (1816); Koch syn. p. 391; 

Reh. ie. germ. 16 t. 46; Schlechtd. et Lang. deutseh. 29 f. 2982. Bup- 
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!ualmum speciosum Sehreb. ic. min. cogn. | p. Îl (1766). Buphthalmum 

cordifoliumW. et Kit. rar hung. tab. 113 (1502). Teiechia cordifolia 

DC. prodr. 5 p; 455. — Vulg. Brustan. Clocociov. Lăptucu-diei. Lăpuşi- 
de-die. Ochiu-boului. Y. lulie, August. Păduri în regiunea subalpină şi 

alpestră a dealurilor. Valea "Pesnei; Cloşani; Tismana ; Lainici ; Ho- 
rezu, Bistriţa; Olăneşti, Coziea, Hiu-Vadului; Corbeni prin Valea- 

Turburea; Hucăr, Pajerea; Sinaia (Grec. enum. p. 35) şi în tot co- 

prinsul Bucecilor; Azuga, Predeal; Slănic, Văsăeşti in Bacău, în Su- 

ceava prin lunca Moldovei despre Mălin; pe Borea, pe Bistriţa, Neagra, 

Barnarele şi pe Rercu frecuentă. 

Trib. III. SENECIOIDEE Less. Calatidele radiatiflore sau discoide. 

Stigma florilor hermafrodite bifidă, cracii lineari cu virful truncat şi 

cu peri pensuliformi, adesea şi cu o prelungire apendiciformă îngustă 

cu mici asperităţi ce porneşte din pensula perosă. 

6. «naphaliesa DC. Anterele caudate. Pappus nul sau păros 

ce se scutură de timpuriu. 

16. FILAGO 1. 7]. suec. ed. 2 p. 302. 

1. F. germanica |. spec.p. 1511; Sturmd. fl. h. 12; DC. prodr.6 

p. 247 (excepto. variet.); Koch syn. p. 397 exclus. var. f; Gren. Godr. Îl. 

Ir. 2 p, 191; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 29 f. 3052. Gnaphalium ger- 

manicum Willd. spec. 3 p. 1894. Gifola vulgaris Cass. in bull. philom. 

ann. 1819 p. 143. G. germanica Rehb. fil. icon. germ. 16 t. 54 fig. | et IL. 

Tomentul care imbracă caulii şi foile dacă este alb: P. canescens Jord. 
obs. pl. franc. fragm. 3 p. 201 tab. 7 fig. A; sau, de este gălbeniu: 

F. lutesceus Jord. |. c. fig. B. Acestă din urmă formă n'am întâlnit'o 

âncă la noi. — Vulg. Cenugie. Piricică. Lânăriţă. Mucedială. Mucedea.— 

(-) Iulie, August. Locuri aprice sterile: Severin; Cloşiani, Baea-de- 

Aramă; Horezu; Căciulata, Coziea; Focşiani; Agapiea, Varalie (Grec 

enum. p. 34%); Dobrogea spre 'Tusla, Mangaliea. 

f. apiculata. De statură micutică, peste-tot lanuginosă; caule sim- 

plu subţire mono-bi-tricefal, glomerulele aproximate; foliolele peri- 

clinice interne cu mult mai lung acuminate, subulate, cu virful roşietie 
şi cam curbat. — Locuri glaredse aprice : Câmpina, costele despre gară. 

2. F. arvensis |. spec. p. 1312; Sturm deutsch. fl. h. 38; DC. 

prodr. 6 p. 248 excel. var. 2 et; Koch syn. 398; Gren. Godr. fl. îr.2 

p. 199; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 29 f. 3055.83 Gnaphalium arcense 
Willd. 1. e. p. 1897. Oglifa arvensis Cass. l.e. Rehb. icon. germ. 16t. 55 

t. II. — Vulg. Plocoşele, — () lulie, August, Locuri aprice uscate, pe 
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la drumuri, pe câmpuri şi pe dealuri. Vâreiorova, Severin; Hinova şi pe 

Stirmină; Craiova pe la Trei-Fontâni ($. Stet.); Netoţi şi Garagău; 
Tirgovişte; Câmpulung; Comana; Ciocăneşti, Perişi; Chitila, Bucureşti; 

Brebu, Câmpina; Buzău, Bisca; Tirgu-Ocna ; Vaslui, Rafaila; Paşcani; 

Agapia, Varatice (Grec. enum. p. 34); Broşteni. 

3. F. minima Fries. nov. ed. 1514 p. 99; Koch syn. p. 39%; 

Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 193; Scehlechtd. et Lang. deutsch. 29 f. 3054. 

F. montana DC. prodr. 6 p. 248 var. *; Sturm deutsch. fl. h. 38. Gna- 

phalium minimum Smith fl. brit. p.873. G. montanum Huds. fl. angl. 

p. 562. Oglifa minima Rehb. fil. icon. germ. 16 tab. 55 f. 1.—Q) Iulie, 

August. Coste aprice calcare, petrişi întărit, diluviu. Balta, Turtaba, 

Ponoare în Mehedinţi; Câmpina pe laturea despre Doftana către 

Vila-Ştirbei, 

17. MICROPUS 1. gen. n. 996. 

1. M. erectus [. spec. p. 1313; DC. prodr. 5 p. 460; Rehb. 

ie. germ. 16 tab. 52 t. 1; Ledeb. fl. ross. 2 p. 500; Boiss. fl. orient. 3 

p. 241. (-) lulie - Septembre. Locuri arenose, petrişi arenos. Dobrogea 

pe lingă şoscua dintre Caracoium şi Gargalicul-bulgar. 

18. GNAPHALIUM “Don. mem. wern. soc. 5 p. 503. 

1. G. silvaticum L. spec. p. 1200; DC. prodr. 6 p. 2392 var. a; 

Koch syn. p. 399; Rehb. ie. germ. 16 t. 58 f. 1; Sehlechtd. et Lang. 

deutsch. 29 f. 3056. Gnaphalium rectum Smith. engl. bot. tab. 194. — 

Y. lulie, August. Tuferişe, poeni, în regiunea montană inferioră. 

Cloşiani la Buza-Plaiului; 'Tirgujiul, Bumbeşti ; Olăneşti; Călimăneşti. 

Stănişioara; Rimnie, Gurăndea; Leota; Buceci; Bisca; Varatie, Aga- 

piea (Grec. enum. p. 34); pe Rar&u şi Pietrile-Doamnei. 

2. G. norvegicum («unner fl. norv. 1 p. 105 (1766); Sturm d. 

fl. h. 38; Koch syn. p. 399; Rehb. icon. germ. 16 t.58f.2 Schl.et 

Lang. deutsch. 29 f. 3057. G. silvaticum var f. fuscatum Wahlenb. Îl. 

lapp. n. 803 (1512); DC. prodr. 6 p. 232. — 9. August. Stânei alpine: 

Buceci pe laturea septentrională a Costilei în Valea-Cerbului; rară. 

3. G. uliginosum [. spec. p. 1200; DC. prodr. 6 p. 230; Koch 

syn. p. 400; Rehb. ic. germ. 16 tab. 57 f. 2 Schl. et Lang. deutsch. 29 

f. 3061. G. ramosum Lam. fl. fr. 2 p. 65. — Iulie, August. Locuri 

apătose sau prundişiuri pe marginea riuleţelor. Valea Motrului la 

Broşteni; Cloşiani la Buza Plaiului; Bălceşti, pe Olteț (Sab. Stet.); 
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Horezu subt monăstire; Călimăneşti, Coziea, Brezoiu ; Bughea, Câm- 

pulung ; Corbeni; Bisca; Agapiea spre Varatic şi Neamţu (Grec en. 

p. 34%); Broşteni; Fălticeni. 

4. G. supinum |. syst. nat. ed. XIL 3 p. 324 (1768); Koch 

syn. p. 399; Rehb. ic. germ. 16 t. 61 f.2; Schl. et Lang. deutsch. 29 

[. 5059. Gr. pusilum KHenke reisengeb. p. 95 (1791). Omalotheca su- 

pina. DC. prodr. 6 p. 245. — Y, lulie, August. Stânci pe virlurile 

alpine. Tutila, (Godeanu; Buceci la Omu și pe Caraimanu (Knecht.) 

19. LEONTOPODIUM A. Br. comp. 1817 p. 123. 

4. L. alpinum (ass. dict. sc. natur. 25 p.474 (1821); DC. prodr. 6 

p. 275; Rehb. ic. germ. 16 tab. 56 fig. 2. Gnaphalium Leontopodium 
Scop. fl. earn. 2 p. 150 (1772); Jaeq. fl. austr. tab. 56; Sturm deutsch. 

heft. 35; Koch syn. p. 400; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 29 fig. 5062. 

Filago Leontopodium L. spec. p. 1312. — Vulg. Albumeală. Flocoşele. 

Plovea-reginei. — I, Lulie, August. Pe virfuri alpine, rare ori şi pe stânci 

deschise în regiunea subalpină pe la 1650 m. In Argeşi pe Negoiu şi 

pe Moldoveanu; Buceci (Grec. enum. p. 34); Ceahlău (Knecht) ; Su- 

ceava pe Hartu şi pe Tarniţe. 

20. ANTENNARIA Gori. fruct. 2 p. 410. 

1. A. dioica Grtn. |. c. tab. 167(1791); DC. prodr. 6p. 269; 

Iehb.ie.germ. 16 tab.60 î. 2et 5. Gnaphalium dioicum |. spec. p. 1199; 

Sturm deutsch. h. 35 ; koch syn. p. 400; Schlechtd. et Lang. deutsch. 29 

[. 3063. — Vulg. Parpian. Talpa-miâţei. — <, lulie, August. Poeni, li- 

vedi subalpine pină in regiunea alpină (Grec. enum. p. 34). Plaiul 

Osliea la Riuşeţu; Galbina; Stănişioara pe Cozia; muntele Ştiubeanu, 

Marginea şi Ghiţu în Argeşi; Nămăeşti, Dimbovicioara, Pajerea ; 

Strunga ; Predeal, Sinaia; Piatra pe Cozla; Mânăstirea Neamţu 

(Chan. exic.!); Rar&u. 

21. HELICHRYSUM DC. prodr. 6 p. 169. 

1. H. arenarium D(.. (1. fr. 4p.130(1505); prodr. 6 p. 154; Koch 

syn. p. 401; Gr. Godr. fl. fr. 2 p. 155. Gnaphalium arenarium L. spec. 

p. 1195; Sturm deutsch. h. 38; Rehb. ic. germ. tab. 59.—Vulg. Simi- 

nic. Siminoc. — Y, lulie, August. Dealuri, coste aprice, subsol năsipos. 

Cerneţi, Hinova, Rogova; Vinji; Craiova ; Tirgujiul; dealu Cătămaşi 

lingă Zerneşti în Covurlui; "Tecuci, Țigănești; Păşeani (Grec. enum. 

p. 54); în Dobrogea pe la Măcin, Isaccea spre Niculiţel şi (iocoşi, 

Tulcea, Babadagh. 

9 19 Grecescu D. Dr. — C. 1324. 
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$ H. orientale 'lournet. inst. p. 453; erin. lruct.2 p. 404, a rare 

locuri în horticultură subt numele de /mmortelă-galbenă (Grec. enum. 

p. 45). 

22. CARPESIUM /. con. n. 48. 

1. C. cernuum |. spec. p. 1205; DC. prodr. 6 p. 281; Koch 

syn. p. 297; Rehb. icon. germ. vol. 16 tab. 92 fig. 3; Sehlechtd. et 

Lang. deutseh. 29 £. 3051. — (2) lulie, August. Păduri, locuri um- 

brose cam umede. Comana (Vulg. Carecte;). 

7. Helianthe: Cass. Anterele necaudate, negriciose. Pappus 

nul, aristat sau coroniform. Receptaculul paleat. 

23. SIEGESBECKIA /. ho. clif. p. 442. 

1. S. orientalis [.. spec. p. 1269; Willd. spec. 3 p. 2219; DC. 

prodr. 5 p. 495; Ledeb. fl. ross. vol. 2 p. 515. — (Ds. 7 Tulie, Au- 

eust. Locuri ruderale sterile. In Vâlcea ($. iberiea Ul. Holf. excurs. 

an. 1864 ex Br. prodr. introd. p. LXV et exsic.!-non Willd.), pela Că- 
1 

limăneşti (Knecht. exsic.!); Câmpina pe lingă garduri de mărăcini. 

24. BIDENS 1. sen. n. 9. 

1. B. tripartita LL. spec. p. 1165; DC. prodr. 5 p. 594; Koch 

svn. p. 396; Behb. icon. germ. vol. 16 tab. 50 fig. 1; Sehleehtd. Lang. 

deutsch. fl. vol. 29 f. 2995. — Vulg. Ierbă-roşie. — (-) lulie, August. 

Prin locuri umede, mlăştinose, pe lingă isvore şi periuri rovinose, şian- 

țuri. Craiova spre Podeni şi Balta-Verde; Predeal pe Hoşnova; Cri- 

vina; Bucureşti, Herestrău ; Comana; Bacău; Slănic; Broşteni pe 

Neagra la brînzăriea-regală ; Podu-Turcului prin lunea Zeletinului. 

2. B. cernua Willd. spec. pl. 3 p. 1716 (1800); DC. prodr. 5 

p. 59%; Koch. syn. p. 396. — Vulg. Cirligioară. Ierbă-roşie. — (O Lulie, 

August. Prin locuri mlăştinose adesea josnice, pe la isvore şi pe lingă 

periuri rovinose. Alexandriea; Mărăcineni, Câmpulung; Găeşti; Pre- 

deal pe Roşnova; Sinaia; Crivina (B. cernua Grec. enumn. p. 33); Bu- 

cureşti; Comana; în Dobrogea pe la Caracoium, Constanţa, Murta- 

tar ete. — Variază: 

u. discoidea DC. prodr. d p. 59%. B. cernua LI. spec. p. 1165; 

Rehb. icon. germ. vol. 16 tab. 50 fig. 2. — Calatidele discoide aplecate. 

Este forma cea mai comună. De aceasta aparţine B. orientalis Velen. 

(1. bulg. p. 250 avend portul mai amplu şi mai robust. 

&. radiata DC. op. cit. Coreopsis Bidens L. spec. p. 1281; Sturm 
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deutsch. fl. heft n. 1. -— Calatidele radiate; uneori sunt specimene 

având totdeodată şi calatide discoide; 

“. minima DU. op. cit. p. 595. B. minima L. spec. p. 1165. — Ca- 

latidele mici, discoide, erecte; caulii simpli micutei, subţiri. La Predeal 

prin valea hoşnovei. 

25. HELIANTHUS 1. gen. n. 970. 

1. H. annuus |. spec. p. 1276; DC. prodr.5 p.555; Koch syn. 
p. 397; Rehb. icon. germ. 16 t. 49f. 1; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 29 

f. 2997. — Vulg. Florea-Sorelui. Sora-Sorelui. — (0) lulie, August. În 
cultură, forte mult utilizată în Româniea în regiunea inferioră. 

2. H. tuberosus [,. spec. p. 1277; DC. prodr. 5 p. 590; Koch 

]. e. Rehb. icon. germ. 16 t. 49 f. 2; Schlechtd. et Lang. deutsch. 29 

f. 29985. — Vulg. Brojhe. Napi-porceşti. Napi-turceşti. Picioarcă. — 

d. Iulie, August. Naturalizat şi întreținut prin cultură în multe locuri 

pe la țeră pentru uzul economic. 

e Tagetes patula L.; Tagetes erecta |. spec. p.1165,vulg. (răițe. 

Ocheşele. Buruieni domneşti. Ferfen. Vesdoge. — (-) lulie-Septembre; 
e Ca//iopsis bicolor hcehb. mag. t. 70 syn. (.. tinctoria DC. prodr. 5 

p. 568. Vulg. Lipscăndice. — (-) lulie- Septembre ; 

9 Dah/ia variabi/is Dest. DC. prodr. 5 p. 494. — Dalie. Gherghini.— 

4, Totă vara; 

9 Zinnia elegans Jacq. icon. rar. d tab. 559. Vulg. Zinie. — (-) 

Tote în horticultură, vulgarizate în tolă ţera prin comune urbane şi 

rurale pentru podobă. 

3. Anthemide ae DC. Anterele necaudate, galbene. Acheniile 

cu papus coroniform. 

A. Antemidee discoide homogame sau heterogame, receptacu- 

lul nepaleoiat. 

26. ARTEMISIA /. gen. n. 045. 

Ş 1. Absinthium 'Lournet. Receptaculul vilos. Calatidele hetero- 

game, florile de la cireonferenţă femele. 

1. A. Absinthium |. spec. p. 1165; DC. prodr. 6 p. 125; Koch 

syn. 401; Rehb. ic. germ. 16 t. 138 fig. 1; Schlecht. et Lang. deutsch. 29 

f. 3001. Absinthium vulgare Lam. fl. fe. 2p. 45. — Vulg. Pelin. Pelin- 
alb. Pelinu adevărat. — Y, luiie, August. Locuri ruderale, drumuri, 

câmpuri; forte comună (Grec. enum. p. 32). Severin; Craiova; Tirgu- 

jiul; Rimnie; Possada; Bucureşti; Comana; Buzău, Bisea; Bacău; 
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Piatra; Monăstirea şi Tirgu-Neamţu (Chan. exsic.!); Fălticeni, Mălin 

Broşteni; Birlad; Vaslui; laşi, etc. 

£. grandiflora bess. abs. n. 19 var. s; DC. prodr. 6 p. 125 sec. 

descript. Calatidele mai mari, cam distante şi pedicelele ceva mai 

lungi; foile mai puţin albici6se. Drumuri pe dealurile despre Schitu!- 

Rafaila în Vaslui. 

Ş. 2. Abrotanum "Tournef. Receptaculul glabru. Calatidele hete- 

rogame; florile de la circonterenţă femele, cele interne hermafrodite 
şi tote fertile. 

2. A. Abrotanum |. spec. p. 1155; DC. prodr. 6 p. 1085; Koch 

syn. p. 404; Rehb. icon. germ. 16 t. 134 f. 2; Schlechtendal et Lang. 

deutsch. 29 f. 3006. — Vulgarizată prin grădini de oraşe şi pe la ţară 

sub numele de Lemnu-Domnului. Lemnusşi. -— 9, August. Bucureşti, 

Câmpina; Monăstirea Neamţu. 

3. A. pontica |, spec. p. 1157; DC. prodr.6 p. 109; Koch syn. 

p. 404; Rehb. ic. germ. 16 t. 150 £. 3; Sehleehtd. et Lang. deutsch. 29 

[. 3007. — Vulg. Pelin. — Y, lulie, August. Locuri inculte sterile sau cam 

sărate. Drăgăşiani; Crivina; Bucureşti; Comana ; Beceni (Gr. en. p. 33). 

4. A. austriaca Jacq. in Murr. syst. p. 744 (1774); Jacq. fl. 

austr. | t. 100; DC. prodr. 6 p. 119 except. var. f,%, 5; Koch syn. 

p. 404; Schlechtd. et Lang. 29 f. 3008. — Vulg. Pelin. — 4. August, 

Septembre. Câmpuri şi locuri aprice, sterile (Grec. enum. p. 22). Bu- 

curesti; Buzău, Beceni, Bisca; Brăila; Focşiani; Dobrogea. De alt- 

minterea, forte comună în totă țera în regiunea câmpiilor şi a ste- 

pelor nostre. 

5. A. vulgaris [. spec. p. 1188; DC. prodr.6 p. 112 var.y; 

Koch syn. p. 406. A. vulgaris communis Ledeb. fl. ross. 2 p. 586; 

Rehb. ie. germ. 16 t. 147 f. 1; Schlechtd. et Lang. deuteh. 29 f. 3011.— 

Vulg. Pelinariță. Pelim-negru. — d. August, Septembre. Locuri inculte 

şi ruderale, drumuri, pe lingă păduri, câmpuri (Grec. enum. p. 33). 

Străhaea, Broşteni; Himnie; Găeşti; Câmpulnng; Vulcana; Crivina, 

Ciocăneşti, Bucureşti; Vaslui, Hafaila ; Bacău; Neamţu (Chan. 

exsic.); Mălin, Fălticeni; laşi. 

f. sericeo-tomentulosa. Caulii, ramurile şi taţa superioră a foilor 

arachnoideu-tomentulose, tomentul albicios. — Pucureşti, Cotroceni 

spre Hoșşiu. 

'. latiloba Ledeb. fl. ross. p. 5Ș7 sec. descriptione. Foile pe de- 

subt mai puţin dens-lomentose şi mai puţin dissecte, laciniile lăticele 
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intregi sau cam întregi, virful lor rotundat sau subrotundat. — Pe 

lingă păduri la Comana. 

6. A. eriantha en. viagg. in Abruzz. p. 91 (15530). A. Doum- 

gartenii Bess. abrot. n. 59 (1832). A. spicata fi. eriantha DC. prodr. 6 

p. 118. A. Vilarsii (ren. Godr. fl. fr. 2 p. 130 (1850). A. spicata Ro- 

chel rar. banat. tab. 54+-non Jaeq. Absintihum petrosum et A. spicatum 

Baumg. en. transs. 3 p. 90(1516)-non aliorum.— W. lulie, August. 

Stânci în regiunea alpină. Godeanu; Păpuşea; Buceci; Ceahlău (Knecht.) 

7. A. annua |. spec. p. 4187; DC. prodr. 6 p. 119; Ledeb. f[. 

ross. 2 p. 592. — Vulg. Peliniţă. Năfurică. — (=) lulie - Septembre. Lo- 

curi ruderale, ziduri, derâmături, garduri, trotuare puţin frecuentate, 

în regiunea câmpenă ; forte frecuentă în Olteniea şi Munteniea (Grec. 

enum. p. 32), mai cu seamă în Bucureşti şi prin pregiurimile sale ; pela 

Comana; apoi in Moldova pe la Piatra, Broşteni, Fălticeni, laşi. 

Ş 3. Dracunculus Bess. Receptaculul glabru. Calatidele hetero- 

game ; florile de la circonferență femele, cele interne hermafrodite şi 

parţial fertile. 
8. A. arenaria D(. prodr. vol. 6 p. 94 (1537); Ledeb. Îl. 

ross. 2 p. 561; Boiss. fl. orient. 3 p. 362. A. pauciflora M. ă Bieb. îl. 
t. 2 p. 290 (1808) excl. synon.-non Stechmann. A. sabulosa Willd. sec. 

Ledeb. ]. €. — 4. August, Septembre. Prin dunele maritime ale ţer- 

milor mărei Negre la Constanţa subt vii, asemenea de la Tăbăcărie 

spre Mamaea: A. sa/soloides Br. veget. dobr.-non Willd. (!) Specie rară. 

9. A. campestris [. spec. p. 1155; DC.prodr. 6 p. 96 exclus. 

var. £; Koch syn. p. 405 var. ş; Sehlechtd. et Lang. deutsch. fl. 29 

f. 3009. A. lednicensis Rochel in Rehb. germ. exc. p. 220 sub n. 1362 

et deutsch. fl. vol. 16 p. S4 n. 20. Affinis A. înodora M. Bieb. fl. t. c€.2 

p. 295 (18308) rar. z Steveniana DC. prodr. 6 p. 96; Blocki exsic.! 

plantă € Galizia et Podolia-sed non A. inodora Willd. — A. insipida 

et A. collina Sehur enum, transs. p. 322 (1386). — Vulg. Pelin-nemi- 

rositor. — d, August, Septembre. Locuri năsipose sau argilo-glareose 

in părţile de jos pe la Călimăneşti, Rimnie; Crivina (Grec. enum. p. 32 

et in Br. prodr. p. 276). 
3. sericea Fries. novit. ed. ann. 15283 p. 266; Koch syn. p. 405; 

Schur enum. transs. p. 3292. --Pe stânci la locuri cu năsip sau argilă 

glareosă. Valea Oltului de la Coziea în sus pe Naroţu şi Forfeca; pe 

inălţimele Siretului la Barboşi, multă. —— Acestă varietate, prin portul 
şi înfăţişarea sa, semănă mult cu A, inodova Bieb. 1]. t. e. 2 p.295 var. f. 
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incana DUC. prodr. 6 p. 96 (!); însă la planta nostră laciniile foilor cau- 

linare şi radicale sunt cu mult mai lungi dar lineare, involucrul calati- 

delor aprope cu totul glabru şi calatidele unilateral-nutant dispuse. 

10. A. scoparia W. etlsit. rar. hung. t. 65(1801); DC. prode. 6 

p. 99; Koch syn. p. 405; Hehb. ic. germ. 16 tab. 146; Schlechtd. et 

Lang. deutsch. 29 f. 3010. — Vulg. Pelin-de-mături, Pelin-de-pureci. — 

() August, Septembre. Câmpuri mai ales pe la petrişiuri sau locuri 

năsipose, locuri ruderale urbane şi rurale (Grec. enum. p. 33). Broş- 

leni pe Motru: Craiova; Rimnic, Călimăneşti pînă spre Riu-Vadului ; 

Câmpina ; Crivina, Buftea, Bucureşti: Comana: Feteşti: Brăila, Galaţi. 

11. A. Dracunculus [. spec p. 1139; DC. prodr. 6 p. 97 var. 

a: Koch. syn. p. 406: Rehb. ic. germ. 16 tab. 150: Schlechtd. et Lang. 

deutsch. 29 f. 3012. Oligosporius condimentarius Cass. bull. phil. 

ann. 1317. — Vulg. Tarhon. Tarahon. — 1) Iunie, lulie. Naturalizată 

și mult cultivată în totă ţera pentru uzul culinar (Grec. euum. p. 32). 

Ş 4. Seriphidium Bess. Receptaculul glabru ; calatidele homogam e 

12. A. Santonicum [.. spec. pl. p. S45 edit. 1753 exslus. syn. 
Lobelii; Fritsch in A. Kern. sehed. spec. n. 2264. A. salina Willd. 

spec. pl. 3 p. 1834 (1804). A. maritima £. patens Neilr. flora von 

nieder-oesterr. p. 353 (1859). A. maritima *. salina Koch syn. p. 406.— 

d, August, Septembre. Locuri sărate în regiunea şesurilor meridio- 

nale. Comana în lunea Cilniştei pe lingă calea ferată şi spre Grădiştea; 

Brăila, Lacul-Sărat; Beceni (A. nutans Grec. enum. p. 33); pe Ilngă 

lacurile sărate dintre 'Tirgul-Frumos şi Cotnari în Moldova; în Do- 
brogea forte frecuentă între Cerna-Vodă şi Megidie, între "Tuzla, Con- 

stanța, Mamaea, Caracoium şi Gargalic. 
î. monogyna Wolff in A. Kern. sched. spec. n. 2265 (1893); Ledeb. 

(1. ross. 2p. 573 ex p. exclus. synon. A. monogyna 'W. et Kit. rar. 

hung. 1 p. 77 tab. 175 (1502). A. maritima var. erecta Neilr. loc. cit.— 

Tot prin asemenea locuri şi, împreună cu forma lineană, în aceleaşi 
localităţi citate. 

27. TANACETUM 1. ser. n. 044. 

1. T. vulgare |. spec. p. 1145; DC. prodr.6p. 128; Koch syn. 

p. 407 ; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 29 f. 3014. — Vulg. Vetricea. 

PFerecea. Buriană-de-cens-rău. — Y, Iulie, August. Pe lingă drumuri şi 

garduri, pe câmpuri şi pe la locuri ineulte, lunei, pruntişiuri; plantă 

forte comună prin totă ţera (Grec, enum. p. 33). Craiova, Rubăneşti ; 
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Rimnic, Călimăneşti; Titu, Ghergani; Crivina, Dultea ; Bucureşti ; Co- 

mana; Brebu, Câmpina; Odobeşti: Neamţu; Botoşiani, Agalton; în 

Suceava pe la Dolhasca, Fălticeni şi la Broşteni. 
f. crispum DC. |. e. Foile cu mult mai incisate şi crispate.—Vul- 

lureanca ; Piatra; prin grădini rurale. 

2. T. boreale fisch. in D(. prodr.6 p. 128; Ledeb. Îl. ross. 2 

p. 602 ex descriptione et ex loco natale ap. Gucbhard în Br. prodr. 

prăfat. p. XXV et XL.— I, Iulie, August. Prin stufurile dintre Du- 

năre şi Brateşi la Galaţi spre Reni pe la poduri, cu Senecio auratus în 
consorţiu. 

Întradevăr, planta acesta de la prima vedere se deosebeşte de 

T. vulgare prin segmentele şi laciniile foilor, fiind lanceolate şi profund 

serate, seraturele cu mult prelungi şi acuminate, capitulele dispuse în 

largă paniculă corimboidă forte laxă şi par mai măricele; acheniile 

fără pappus sau având o coronulă puţin apreţiabilă. — Specie rară 

pentru flora nostră. 

B. Antemidee discoide homogame sau heterogame; receptaculul 

paleolat. 

28. SANTOLINA /. gen. n. 042. 

1. S. Chamze-Cyparisus |. spec. p. 1179; Willd. spec.pl. 5 

p. 1797 ; DC. prodr. 6. p. 35 var. &; Koch syn. p. 407. Achillea Cha- 

mce- Cyparisus hehb. fil. ; Sehlechtd. Lang. deutsch. vol. 29 fig. 3050. — 

Popul. Lemnu- Maicei- Domnului. Poala- Maicei- Domnului. — bb lulie. 

August. Prin grădini rurale şi urbane, (Grec. enum. p. 33) introdusă 

şi vulgarizată pentru simbolul şi aroma sa. 

C. Antemidee radiiflore, receptaculul paleolat. 

29. ACHILLEA /. en. n. 646. 

Ş 1. Ptarmica 'Tournet. Calatidele cu vre-o 10 flori radiate; ligu- 

lele albe şi cât involucrul de lungi. 

1. A. Schurii Schultz-Bip. asster. bot. zeit. ann. 1556 p. 200. Ptar- 

mica tenuifolia Sehur enum. transs. 327 (1566). Anthemis alpina Baumg. 

enum. transs. 3 p. 45 et Auct. transs. plur. - non L. A. tenuifolia Schur. 

verh. d. siebenb. ver. ann. 1551 p. 17letann. 1559p. 154; Sehott analcc. 

bot. p. 6; Griseb. et Sch. it. hung. 1852 p. 509. -- d, lulie, August. 

Pe stânci în regiunea alpină. Negoiu; Păpuşea; Buceci la Schitul 

lalomiţa (Br.)! la Poeana-Stânei, pe Babele, pe Costila, frecuentă: 

Ceahlău ; Pietrile-Domnei. 
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2. A. Ptarmica |. spec. p. 1266; Koch syn. p. 407; Bchb.ic. 

germ. 16 tab. 125 £. 1; Sehlechtd. et Lang. fl. v. deutsch.29f. 3016. 

Ptarmiea vulgaris DC. prodr. 6 p. 25 exclus. variet.; Ledeb. fl. ross. 2 

p. 529. — Vulg. /erbă-de-strănutat. — d, lulie, August. Mici tuterişe pe 

coste. Craiova pe la staţiea Cârcea; Focşiani. 

3. A. cartilaginea Ledeb. ex Bess. in litt. ann. 1531. A. Ptar- 

mica Auct. nonull. - non L. Ptarmica cartilaginea Ledeb. Îl. ross. 2p. 530. 

P. vulgaris DU prodr. 6 p. 23 var. î; Rheb. ic. germ. 16 tab. 123 f.3 

sub Achillea. Vulg. Potoţele-albe. Strănutătore. — Y. lulie, August. 'Tu- 

ferişe mici pe dealuri la locuri cam umede. laşi pe la Socola. 

4. A. lingulata W. et Kit. rar. hung. tab. 2 (1799); Willd. 

spec. 3 p. 2190 (1500); Baumg. enum. transs. 3 p. 129; Rehb. icon. 

germ. 66 tab. 124. Ptarmica lingulata DC. prodr. 6 p. 24. —Y, lunie, 

lulie. Livedi pe coste petrose uscate. Schitul-Predeal. 

Ş 2. Millefolium 'Tourn. Calatidele a câte 5 flori ligulate radiale ; 

ligulele pe jumătate mai scurte de cât involuerul; foile pinatilobate 

sau pinatipartite, segmentele incise, sectate sau pinatipartite. 

* Ligulele roze, albe sau albiciose. 

5. A. tanacetifolia All. flor. pedem. | p. 183 (1755); DC. 

prodr. 6 p. 25; Rehb. icon. germ. vol. 16 tab, 136. A. magna Roch. 

rar. banat. tab. 32 fig. 68 et 69 -non alior. A. tanacetifolia f. purpurea 

Koch syn. p. 411. — Vulg. Coda-şoricelului. — Y, lulie, August. Livedi 

montane şi prin văi montane. În Suceava pe Bida, pe Rarău şi în cheile 

(strimtorile) Barnarului, frecuentă. 

6. A. distans W. cet Kil.ap. Willd. spec. pl. 5p. 2207 (1800). 

2. magna All. flor. pedem. tab. 53 (1785) non L. A. dentițera DC. fl. fr. 5 

suppl. p. 455 (1815); ejus. prodr. 6 p. 25; Rochel. rar. banat. tab. 38 

fig. 70 et 71 bonă. A. fenacetifolia a. dentifera Koch. syn. p. 41; 

A. pseudo-tanacetifolia Wiezb. ap. Rehb. icon. germ. vol. 16 tab. 136 

fig. 2 (Eleutt. en. ban. p. 98; Heimerl in A. Kern. sched. 3 p. 120). — 

Vulg. Coda-şoricelului. — 4, Iulie, August. Păduri, poale de păduri pe 

coste şi pe stânci in regiunea montană inferioră. Cloşiani la Buza- 
Plaiului, valea Cernei pe cracu Bulzului; Tismana; Lainici; valea Oltului 

pe la Coziea şi Stănişioara; Dimbovicioara, Valea-Muierei, Pajerea ; 

Predeal, Buşteni, Sinaia; Brebu, Slănic în Prahova; în Suceava pe 

Stănişioara laturea despre Bapşea. 
6. stricta Koch op. cit. A stricta Sehleich. cat. pl. helv. 4 p. 5 

(1821); A. Kern. sched, fase. 3 p. 119. A. magna var. alpina Rochel 
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rar. ban. p. 73 fig. 69 (1528). — Pe stânci montane în regiunea al- 

pină şi subalpină. Negoiu: Ghiţu; Buceci. 

7. A. lanata Spreng. syst. veg. 2 p. 601 (1526); Dehb. icon. 

germ. 16 tab. 137 f. 2; an [. spec. p. 12672 (vid. A. Kern. op. cit. 

p. 118). — Y, Iulie, August. Prin locuri petrose şi cu ierbă, pe lingă 

păduri pe dealuri în regiunea subalpină şi submontană. Buşteni, Si- 

naia; Slănicu din Prahova. 

8. A. pannonica Scheele in linn. ann. 1544 p. 471; Heiumneul 

in A. Kerner Sched. fase. III p. 117. A. Milefolium +. lanata Koch syn. 

p. 410 (1543); Rehb. deutsch. fl. vol. 16 p. 78; Neilr. îl. nied. ester. 

|. 342 (1859) - non Spreng. |. €. — Y, lunie - Septembre. Pe câm- 

puri, pe coste la locuri aprice inculte. Ciocăneşti, Chitila; Comana ; 

Huşi; Birlad; Dobrogea pe la Măcin, Isaccea spre Niculiţel şi Cocoşi, 

Tulcea spre Marighiol. 

9. A. Millefolium |. spec. p. 1267; Sturm. deutsch. [l. h. 10 

male; D(. prodr. 6 p. 24; Koch. syn. p. 410; Rehb. icon. germ. 16 

tab. 135; Schlechtd. et Lang. deutsch. 29 f. 3027 optime. — Vulg. 

Coda-şoricelul ui. — Pe la locuri cu ierbă, poeni, livedi, drumuri, gar- 

duri: din regiunea subalpină inferioară pînă în totă regiunea câmpiilor 

(Grec. enum. p. 33). Filiaşi; Rimnie, Govora; Bucureşti; Vaslui, Ra- 

taila: Neamţu (Chan. exic.); Broşteni, Bapşea, Stănişiora etc. 

f. co/lina Becker in Rehb. germ. exc. p. 550 (1832); Koch. syn. 
p. 410. — Pe dealuri şi coste la Jocuri aprice. Craiova; Buftea, Chi- 

tila; Sinaia: Brebu; Vaslui, Lipovăţ;: laşi ; Botoşiani, Agalton. 

“[. alpestris Wimm. et Grab. fl. siles. 2 p. 169 (1829). — În Su- 

ceava pe muntele Bida. 

10. A. asplenifolia Venlen. pl. nouv. jardin. M. Cels p. 9 

tab. 95 (ann. revol. VIII = 1800). A. Millefolium f. rubra Sad. Il. 

pest. 2 p. 256 (1826). A. Millefolium f£. crustata Bochel rar. ban. [. 65 

(1828). A. rosea Desf. hort. paris. ed. 3 p. 151 (1829). A. scabra Lost. 

fl. austr. 2 p. 512 (vid. Koch. syn. ed. 2p.411; Borb. in A. Kern. 

sched. fasc. Il p. 116). A. tenuis Schur. en. transs. p. 239 (1866). — 

A. lunie, August. Livedi la locuri r&corose, pe costele dealurilor. In 

Mehedinţi pe la Broşteni; Craiova, Hubăneşti: 'Tirgujiul: Găeşti ; 

Piatra din Neamţu. 

11. A. setacea W. et Kit. rar. hung. tab. 80 p. 52 (1502)et in 

Willd, spec. 3 p. 2212 (1800) citata; DC. prodr. 6 p. 25; hchb. 
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deutsch. vol. 16 p. 79 et tab. 137 £. 1; A. polyplujlla Schleich. A. Mille- 

folium s. setacea Koch syn. p. 411. — 9, lunie- August. Locuri sterile, 

garduri, ziduri, câmpuri şi drumuri; plantă frecuentă (Grec. enum. 

p. 32). Severin; Craiova; Câmpulung; Titu; Ciocăneşti, Perişi, Bu- 

cureşti; Comana; Alexandriea; Buzău; Sloboziea, Feteşti; Bacău; laşi, 

Şorogari. 

12. A. getica. — hădăcina repentă, adesea multieaulă; caulii 

adscendent-erecţi, ei şi foile albo-cenuşii şi forte lanato-viloşi penă subt 

capitule; foile lăstarilor sterili oblung-lanceolate ca configuraţie, limbul 

tripinatisect, laciniile ângust-lineare, limbul foilor caulinare medii şi 

inferiore bipinatifid şi laciniile acestora în câtva mai lăticele, limbul foi- 

lor superiore pinatifid, segmentele lor puţin sau aprope nul laciniale, 

la bază sunt auriculate, rachisul tutulor întreg nearipat; corimba 

descompusă, capitulele congeste, micutele, cam oblungi, oval-cilin- 

drice, de un verde cu reflex cupreu după uscare; foliolele periclinice 

ovate, obtuse cu o nervură dorsală accentuată, pe margine hialino- 

membranacee fără linie ocheşe; ligulele rotunde prea puţin crenulate 

sau întregi, mai scurțe de cât jumătatea periclinului, de un alb-lăptos. 

Plantă ce exhală multă odore forte aromatico-balsamică. — 4, Maiu, 

lunie. Petrişiuri, locuri aprice pe lingă drumuri, şianțuri sau gropi 

uscate. Bucureşti spre Herestrău. 

Aceea cu care planta nostră seamănă forte bine este Ac/illea 

odorata var. virescens Fenzl in 'Tehih. Asia min. II p. 264, ale căriea 

sinonime sunt: A. odorata Koch syn. ed. 2 p. 412 (-non L.), A. oi- 

rescens Heimerl in A. Kern. sched. III p. 123, ast-fel precum aceasta 

se găseşte împrejurul 'Triestului. Atit numa că, planta nostră este mai 

robustă şi cu puţin mai înaltă în ceea ce priveşte caulul; la unele 

exemplare laciniile foilor caulinare sunt cu puţintel mai desvoltate. 

Dacă această plantă nu s'ar considera identică cu aceea din ve- 

cinătăile Triestului, cel puţin se pote admite a fi în multă afinitate. 

13. A. crithmifolia W. ce! Kit. rar. hung. tab. 66 (1802) et in 

Willd. spec. pl. 3 p. 2207 (1800) citata; DC. prodr. 6 p. 25; Rehb. 

deutseh. vol. 16 p. 785 et tab. 134; Heuff. en. ban. p. 95; Schur en. 

transs. p. 350. A. nobilis Rochel rar. ban. tab. 32-non L. — 4, lunie, 

lulie. Locuri petrose pe costele munţilor în regiunea inferioră subal- 

pină şi alpestră. Verciorova, Bresniţa, Cerneţi pe dealurile lorgutovei ; 

valea Oltului de la Călimăneşti în sus pină la Gura-Lotrului, frecuentă. — 
Specie ce, la noi, este pînă acum observată numa în Olteniea. 

3. banatica Kit. in DC. prodr. 6 p. 29 pro specie; Heutt. enum. 
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ban. p. 99; Schur en. transs. p. 830. Foiletenuisecte, laciniile lineari- 

selacee. — Tot prin asemenea locuri. Câneni, Riu- Vadului. 

14. A. Neilreichii A. Kern. st. bot. zeit. XXI (1571) p. MM; 

Heimerl in A. Kern. sched. fasc. III p. 122. A. nobiliset A. Neilreichii 

Grec. enum. 1880 p. 33. — Y, lunie- August. Câmpuri, coste; subsol 

glareoso-argilos, la locuri aprice expuse. Perişi, Buftea, Chitila, Cio- 

căneşti, Bucureşti; Comana; în Dobrogea pe la Murfatlar, frecuentă. 

Prea puţin se deosebeşte de A. nobilis L. ce creşte în Europa 
occidentală, dar nu şi în cea orientală. A fost confundată şi luată 
drept A. nobilis L. de cei mai mulţi botanişti din trecut. L. Simkovici, 
în enum. transs. p. 320, o consideră identică cu A. punetata "Ten. Îl. 
nap. 2 p. 253 (1820)-non Moneh meth. p. 603 (1794).—Heimerl (loco 

cit.), de şi nu constată o deosebire caracteristică între planta din munţii 

Abruzzesi din Italiea meridională, descrisă de Tenore sub numele de A. 

punctata (= A. ochroleuca Ehrh. beitr. 7 p. 166 ann. 1792, DC. prodr. 6 

p. 20) şi între planta din Panonia şi Europa australo-orientală descrisă 

de Kerner subt numele de A. Nei/reichii, totuşi se pronunţă cu oarecare 

rezervă asupra identităţei acestor două plante. Este de dorit un studiu 

mai atentiv spre a se stabili adevărata deosebire ce ar fi între dânsele, 

dacă deosebire există, şi denumirea ce trebue să aibă. 

* * Ligulele ochroleuce sau galbene. 

15. A. pectinata Willd.spec. pl. 3 p. 2197 (1500); DC. prodr. 6 

p. 25; Ledeb. fl. ross. 2 p. 535. Rehb. deutsch. fl. vol. 16 p. 76 et 

tab. 150 î. [; A. ochroleuea W. et Kit. rar. hung. p. 33 tab. 34 (1902) 

-non Ehrh. — d. lunie, lulie. Locuri aprice inculte argilo-glarose: 

Măcin pe la poalele muntelui Suluc; platoul de la Copadin (4. pseu- 
dopectinata Janka). 

16. A. depressa Janka brev. turcic. 2 p. 5 (1873); Boiss. Îl. 

orient. 5 p. 262; Velen. fl. bulg. p. 267. — I, lunie, Iulie. Stânei pe=- 

trose. Muntele Consulu în Dobrogea la Alibeichioi (Br.) 

17. A. compacta Willd. spec. pl. 3 p. 2206 (1800); Rochel 
rar. ban. tab. 32 fig. 67; DC. prodr. 6 p.98; Heuff. enum. banat. p. 97; 
Neilr. diagn. p. 68. A. glomerata M. Bieb. 11. t. e. suppl. p. 585. (1819). 
A. coaretata Poir. eneyel. meth. suppl. 1 p. 94 (1810). A. sericea Janka 
in linn. vol. 30 ann. 1859 p. 579. — Y. Iunie, Iulie. Locuri petrose 
uscate aprice. Verciorova, Severin; Craiova spre Trei-Fântâni: Slo- 
boziea, Doiceşti; Galaţi spre gura Prutului; în Dobrogea pe la Isaccea, 
Cocoşi, Tulcea, (ionstanţa, Copadin, frecuentă. 
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18. A. milletoliata. — [ădăcina virtosă monocelală unicaulă şi 

cu lăstari ce port foi radicale; caule ca de 30" erect, dept sau cam 

Nexuos şi ramificat, ramurile intinse; caulul şi ramurile solide, b&- 

lose ; foile radicale de o configuraţie oblung-lanceolată, peţiolate, cele 

caulinare şi rameale şesile şi descrescende, la tote limbul bipinatisect, 

segmentele sau laciniile lor mici, uşior distante, lanceolate şi pinat- 

divizate în lacinule micutele linear-ânguste, întregi sau pinatifide cu 

verturile acute, rachisul ângust nearipat şi cu câteva lacinule p'intre 

lacinii; caulul, ramurile şi mai ales foile inferidre şi radicale dens 

perose şi subeanescente, pe fața superioră a foilor rameale se observă 

şi mulţime de puncte glandulare cam lucide; ramurile se termin în 

câte o corimbă descompusă, compactă şi convexă avend numerose 

calatde turbinate cu florile galbene, pedicelele tomentâse; foliolele 

involucrului oblungi, obtuse şi palide; ligulele trilobate, diforme şi cu 

puţin întrec jumetatea involuerului. — 4. Iunie, lulie. 

Hab. Locuri aprice, sol petros cu puţin strat de păment humifer 

pe desupra. În Dobrogea pe platoul de la Copadin. 

Totă planta exală o odore aromatică forte. Prin portul axei cau- 

linare şi al ramificaţiei-seamănă cu Achillea leptophylla, cu deosebirea 

că acesta are făptura mult mai ierbacee, iar nu solidă, ţepănă şi băţosă 

apoi foile şi corimbele sale sunt cu totul de altă făptură: foile seamen 

forte mult cu acelea de la Pyrethrum millefoliatum - pentru care mo- 

live îi am dat numirea specifică -, însă cu mica diferenţă că laciniile 

şi lacinulele foilor sunt mai m&nunţele şi mai distante; corimbele şi 

calatidele sale semăn aprope exact cu acelea de la Achillea compacta 

19. A. leptophyila M. Dicb. fl. t. c.2p.555(18308); DC. prodr. 6 

p. 29; Ledeb. fl. ross. 2 p. 536; Boiss. fl. orient. 3p. 262; Lindem. 

(1. chers. p. 317. — 9, lunie, lulie. Locuri aprice glareoso-argilose. 

in Ialomiţa pe la Sloboziea şi Doiceşti ; în Dobrogea pe la Caracoium, 

Gargalic, Periclie. 

80. ANTHEMIS /. gen. n. 04. 

Ş 1. Scuamele receptaculare oblungi, scariose, virful lacerato= 

dentat. 

1. A. carpatica W. el lit. ap. Willd. spec. 3 p. 2179 (1500). 

Pyrethrum alpinum Baumg. enum. transs. 3 p. 103 (18316)-non Willd. 

op. cit. p. 2153; A. styriaca Vest. syllog. soc. bot. ratisb. 1 p. 12; 

xehb. icon. germ. vol. 16 tab. 119. A. hitaibelii DC. prodr. 6 p. 7 

(1537)- non Spreng. A. montana koch syn. p. 415 (1S43)-non IL. 
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A. carpatica f. sericea Heult. enum. ban. p. 100. — Y. lulie, August. 

Păsciuni şi stânei în regiunea alpină. Paringu (]. Barth exsic.); Ne- 

goiu ; Oiticu ; Buceci pe Caraimanu (Grec. enum. p. 33). 

f. pyrethriformis Schur enum. transs. p. 335 (1866) pro specie: 

Simk. enum. transs. p. 16. A. carpatica var. abbreviata Schott et 

Kotsehy exsie. n. [54.— Pe Putila şi Godeanu în Mehedinţi; pe Buceei 

la Omu locul clasic (knecht.)! 

Ş 2. Scuamele (paleolele) receptaculare lanceolate sau oblungi, 

virtul subit terminat în mueron rigid subţirel acut. 

1. Receptaculul matur convex sau hemisferic. Acheniile tetra- 
gonal-comprimate, coronulate sau necoronulate. 

2. A. tinctoria |. spec. p. 1263; DC. prodr. 6p. 11; Koch. 

syn. p. 413; Rehb. icon. germ. vol. 16 tab. 119; Schlechtd. Lane. 

deutsch. vol. 29 î. 3051 2. genuina: calatidele radiate. — Vulg. Plore- 

de-perină. Ierbă-de-perină. — d, lunie, Iulie. Câmpuri, coste, pe la 

drumuri și holde: specie vulgară (Grec. enum. p. 33). Vereiorova, Se- 

verin ; Craiova; Caracăl; Rimnic; Vultureanca, loneşti ; Alexandriea ; 

Comana ; (iocăneşti, Chitila, Bucureşti; Perişi, Crivina; Broşteni în 

Suceava: Vaslui, Munteni; Botogşiani; in Dobrogea, frecuentă. 

3. discoidea. — (alatidele neradiate. Fălticeni prin totă împreju- 
rimea, singura formă de A. tinctoria ce am intâlnit aci. 

3. A. Fussii (rise). et Sch. iter hung. p. 533 (1552). A. auran- 

tiaca Sehur &st. bot. zeit. ann. 1555 p. 22 solum nomen. A. c/rysantha 

Schur enum. transs. p. 351 (15566). — d, lulie, August. Văi umede 
umbrose în regiunea montană sub alpină. Muntele Coziea la Stăni- 

şioara; Păpuşea; Hucăr spre Pajerea:; Buceci; Predeal; in Suceava 
prin cheile Barnarului. 

4. A. macrantha Ilculf. in flora ann. 1835 vol. Lp. 262; Rehb. 

icon. germ. vol. 16 tab. 120 fig. 2 optime; Heuff. enum. ban. p. 99; 

Neilr. diagn. p. 65. — Ă. Iulie, August. Păduri, tuferişe pe coste şi 

prin văile montane. Munţii Clozanilor pe Osliea şi Bulzu în valea Cer- 

nei; în Vâlcea pe Wialbina. 

5. A. austriaca Jacq. Îl. austr. dp. 22 tab. 444 (1778); DC. 
prodr. 6 p. 11; Koch syn. p. 415; hehb. icon. germ. vol. 16 tab. 115 

fig. 1; Sehlechtd. Lang. deutsch. vol. 29 fig. 3032. — () Iulie, August. 

Câmpuri, crânguri, pe lingă şi prin holde; specie comună. Craiova ; lo- 

neşti, Morteni; Ciocăneşti, Perişi; Chitila, Bucureşti; Giurgiu, ('o- 

mana, Ploeşti, Băicoi; Odobeşti; Brăila, Galaţi; Fălticeni. 
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2. Receptaculul matur prelung, cilindraceu saui conic. Acheniile 

obtus-tetragonice cu muchiile netuberculate. 

6. A. ruthenica NM. bieb. fl. t. c.2 p.330 (1808); DC. prodr.6 

p. 11; Koch syn. p. 414; Ledeb. fl. ross. 2 p. 522; Rehb. icon. germ. 

vol. 16 tab. 114 fig. 1; A. pontica D'Urv. enum. p. 114 (1822)-non 

Willd. A. Neilreichii Ortm. zool. pot. gesel. ann. 1852 vol. 2 p. 55. — 

D lunie- August. Câmpuri aprice, pe mici coste rupte pe lingă căi, 

locuri inculte. Verciorova, Severin, Hinova; Alexandriea ; Ioneşti, 

Vultureanca ; Sloboziea, Bora, Feteşti; Buzău; "Tecuci, Ţigăneşti ; 

Vaslui; în Dobrogea pe la Măcin, lenisala, Constanţa. 

f. monocephala. — Prin locuri glareoso-năsipose de less pe lingă 

calea ferată la Feteşti. 

7. A. arvensis |. spec. p. 1261; Sturm deutsch. heft 27; DC. 

prodr. 6 p. 6; Koch syn. p. 414; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 152; Rehb. 

icon. germ. vol. 16 tab. 113. — Vulg. Romaniță-prostă. — (-) Lunie, 

lulie. Câmpuri, prin grâne, pe la drumuri, prin comune rurale şi ur- 

bane în locuri inculte. Craiova; Horezu, Rimnic ; loneşti, Vultureanea; 

Comana; Bucureşti; Perişi, Crivina, Ploeşti; Birlad, etc.; specie 

vulgară. 

6. Haynaldiana Janka est. bot. zeit. ann. 1856 p. 1; Simk. enum. 

transs. p. 2%. A. auriculata Griseb. et Seh. iter. hung. p. 339 (1559); 

Sehur verh. siebenb. ver. ann. 1859 p. 75; ejus enum. transs. p. 332 

-non Boiss. diagn. ser. 1 p. 5 (1544). — Locuri glareose, aprice, prun- 

tişiuri, drumuri. loneşti, Cacova, Vultureanca; pe Ialomiţa între 

Perişi, Crivina; Bucureşti; Urlaţi pe Cricov către Valea-Boului ; 

Brăila. 

Ş. 3. Scuamele (paleolele) receptaculare lineare setacee ascu- 

țite. Acheniile cu câte dece muchii egale şi tuberculate (gen. Maruta 

ass.) 

8. A. Cotula |. spec. p. 1261; Koch syn. p. 414; Gren. Godr. 

fl. fr. 2 p. 153; Sehlechtd. Lang. deutsch. vol. 29 f. 3035. Maruta Co- 

tula DC. prodr. 6 p. 13; Rehb. icon. germ. vol. 16 tab. 109 fig. 1. 

Maruta fatida Cass. dict. se. nat. vol. 29 p. 174 (1521). — Vulg. Mo- 

sețel-prost, Romamiță-puturbsă. — (-) lunie-Septembre. Locuri rude- 

rale şi inculte, pe lingă căi şi garduri; plantă vulgară (Grec. enum. 

p. 33). Severin; Craiova; 'Tirgujiul; Horezu; Rimnicu, Călimăneşti ; 

Piteşti; Câmpulung; Vulcana; loneşti, Vultureanca ; Comana ; Bucu- 

veşti, Chitila, Perişi; Urlaţi, Valea-Boului; Brăila, Galaţi; Birlad; 
Vaslui ; laşi; Botoşiani; Dobrogea. 
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D. Antemidee radiatillore cu receptaculul nepaleolat. 

31. MATRICARIA /. cen. n. 907. 

Ş. 1. Matricaria Vis. heceptacuiul conic. Acheniile cilindracee, 

fața dorsală netedă, cea ventrală 5-costată, eostele subţirele, creşte- 

tul necoronat. 

1. M. Chamomilla |. spec. p. 1256; DC. prodr.6 p.51; Gren. 

(odr. fl. fr. 2 p. 145; Behb, ic. germ. 16 tab. 106; Sehleehtendal et 

Lang. deutsch. 29 f. 3049. M. suaceolens L. fl. succ. p. 297 et herb. 

sec. Hartm. -non Koch syn. p. 416 cujus slirps est Anthemis lithuanica 

Bess. —Vulg. Romaniţă. homaniţă-bună. Mătricea. Moşiţel. — (-) lunie, 

lulie. Locuri ruderale, virane sau inculte, drumuri, câmpuri; forte 

comună (Grec. enum. p. 35). Cerneţi; Craiova; Călimăneşti, Rimnic ; 

Câmpulung ; Titu, Ciocăneşti, Perişi, Bucureşti; Comana; Neamţu 

Chan. exsic.!); Fălticeni; Broşteni; Focşiani; Galaţi; Constanţa. 

$ 2. Chamemelum Vis. Receptaculul deprimat sau convex. A- 

cheniile obpiramidale comprimate, faţa dorsală convexă necostată, 

cea ventrală bisulcată si cu 3 coste grose, creştetul coronat sau ne- 
coronal. 

2. M. inodora |. îl. suec. p. 297 (1755); DC. prodr. 6 p. 52. 

Olrysanthemum inodorum L. spec. p. 1255; Koch syn. p. 419; Rehb. 

ieon. germ. 16 tab. 94 fig. 1; Sehleehtd. et Lang. deutseh. 29 f. 2047. 

Tripleurospermum inodorum C.E. Schultz Bip. ueb. tanac. p. 32 (1844); 

koch syn. add. p. 1026. (/hamemelum inodorum Boiss. fl. or. 3 p. 397.— 

Vulg. Romaniţă-neadevtrată. homaniţă-nemirositore. Moşiţel. prost. — 

(O Maiu-August. "Tot prin asemenea locuri ca şi precedenta, adesea 

împreună (Grec. enum. p. 33). Severin, Cerneţi; Craiova; Titu; Cio- 

căneşti, Perişi, Bucureşti; Alexandriea; Comana; Câmpina; Buzău, 

Neamţu (Chan. exsic.!); Fălticeni; Botoşiani. 

3. M. trichophyllia boiss. diag. ser. fasc. 6 p. 58 (1844). Cha- 

meemelum uniglanduloeum Vis. îl. dalm. 2 p. 85 tab. 51 (1847); Rehb. 

icon. germ. 16 tab. 94 fig. 4. CH. trichophyllum Boiss. fl. orient. 3 

p. 350. — (O Iunie, Iulie. Pe lingă drum. Vâreiorova spre Ruşiava 

pe poalele Alionului (A. de Degen) şi chiar la Verciorova! 

32. LEUCANTHEMUM Jvurnef. inst. p. 402. 

1. L. vulgare Lam. fl. îr. 2 p. 137 (1778); DC. prodr 6 p. 46. 

Cloysanthemaum Leucanthemum L. spec. p.1251; Sturm deutseh. h.2; Koch 

syn. 416; Schlechtd. et Lang. deutsch. 29 fig. 3040, Tanacetum Leu- 
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canthemum Schultz Bip.tanacet. p. 35 (1544); Rehb. ic. germ. vol. 16 

t. 97. — Vulg. Mărgărită. Oehiu-boului. Roman. Romaniţă-mare. Tă- 

tăişi. — d. lunie, lulie. Prin locuri cu icrbă, livedi, poeni, rărişiuri ; în 

regiunea subalpină, alpestră şi câmpeană (Grec. enum. p. 33). Cerneţi: 

Filiaşi, Craiova: Rimnic: Curtea-de-Argeşi; Câmpulung; Vultureanca, 

Titu; Ciocăneşti, Crivina, Perişi; Bucureşti: Comana; Buzău ; Neamţu: 

Broşteni in Suceava; Botoşiani. 
f. carpaticum Bess. enum. p. 34; Ledeb. fl. ross. 2 p. 542. Cauli 

şi foile hirsute; capitulele și radele medioere,foliolele perielinice fără 

linie negră marginală. — Valea Mânăstirei Bistriţa şi pe la Govora. 

%. macrocephalum. Capitulele mari cu rade lungi; foliolele peri- 

clinice fără linie negră marginală. Câmpulung; Perişi; Comana; Bo- 

toşiani; Piatra. 
d. subalpinum Schur verh. siebenb. ver. ann. 1559 p. 137; Simk. 

enum. transs. p. 313. Capitulele mari cu rade lungi; foliolele perieli- 

nice cu linie negră marginală. Predeal, Buşteni, Sinaia ; muntele Ghiţu 
în Argeșşi. 

2. L. rotundifolium DC. prodr. 6 p. 46 (1857). Chrysanthe- 

mau votundifolium W. et Kit. var. hung. 3 p. 262 tab. 236 et in Wilid. 

spec. p. 5 p. 2144 (1800). Tanacetum Waldsteinii C. H. Schultz Bip. 

ueb. tanac. p. 35 (1544) pentru a nu fi conlundat cu Tenacetum 7o- 

tundifolium DC. prodr. 6 p. 133 care este adevărată specie de Tena- 

cetum. — Y, Iulie, August. Livedi, văi şi păduri sub alpine. În Argeşi 

pe Moldoveanu şi Negoiu; Predeal, Buceci prin tote văile subalpine 

despre Sinaia; în Suceava pe Stănişioara, în valea Barnarului sus şi 

la Schitul Rarcu prin pădure. 

33. PYRETHRUM Guarin. fruct. 2 p. 430 tab. 109. 

$ 1. Leucoglossa DC. Ligulele albe sau cam roze, lungi; discul 

galben. 

1. P. alpinum Willd. spec. pl. 3 p. 2153 (1800); DC. prodr. 6 

pe D%; Sechur enum. transs. p. 338. Chrysanthemum alpinum L. spec. 

p. 1255; Sturm deutsch. h. 19; Koch syn. p. 415. Tenccetum alpinum 

Schult. Bip. 1. c.; Rchb. ic. germ. 16 t. 99 fig. 3. — 4, Iulie, August. 

Regiuni alpine înalte. Godeanu; Paringu (J. Barth exsic.); Păpuşea și 

Oiticu; Buceci. 

2. P. uliginosum W. et Kit. rar. hung. |. tab. 32(1799) Willd. 

spec. 3 p. 2152; DC. prodr. 6 p. 57. Chrysanthemum serotinum L. spec. 

p. 858. Tenacetum sevotinum Schultz. Bip.; Rehb. ie. germ. I6tab. 101; 
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lig. |. — G's. 4.. lunie, lulie. Zăvoe în regiunea inferioră a ț&rei. 
Delta-Dunărei în Ostrovul St. (Gieorge la Tulcea. 

3. P. corymbosum Willd. spec.3 p.2155 (1800); DCprodr. 6 
p. 97; Boiss. fl. orient. 3 p. 342. Ohrysanthemum corymbosum L. syst. 
nat. 2p. 562 (1768); Koch syn.p.418; Schlechtd. et Lang. deutsch. 29 
fig. 3045. Tamacetum corymbosum C.I. Schultz Bip. ueb. tanac. PI 
Rchb. deutsch. 16 p. 60 el tab. 102. —g, lunie, Iulie. Păduri, crân- 
guri, poeni, livedi. Valea "'Țesnei; Baea-de-Aramă; Tismana; Tirgu- 
jiul; Olăneşti, Rimnie, Călimăneşti; Dealu-Mare ; Titu, Ciocăneşti, 
Perişi, Chitila, Bucureşti; Alexandriea; Vultureanca; Băneasa, Cto- 
mana ; Bora, Sloboziea ; Tecuci, "Țigănești; Piatra, Pădurea-Balau- 
rului; Neamţu (Leucanthemum co»ymbosum Grec. enum. p. 35, Chania 
exsic. !); Fălticeni, Mălin; Broşteni în Suceava. 

4. P. subcorymbosum Schur. bot. runder. ann. 1852 p. 80; 
Sehur in verh. siebenb. ver. ann. 1859 p. 146; enum. transs. Ia E EA 
Chrysanthemum corymbosum Var. a. alpestre Schur herb. transs. — 
d. Iulie, August. Păduri în regiunea montană subalpină şi alpestră, 
Vâreiorova; Olăneşti; Coziea, Stănişioura ; Dimbovicioara; Buceci ; 
Rarău pe culme. 

5. P. Parthenium Sniil!h îl. brit.2 p. 900 (1800); DC. prodr. 6 
p. 58; Boiss. [. orient. 3 p. 344. — Mathricaria Parthenium |. spec. 
p. 1255. Chrysanthemum Parthenium Pers. syn. 9 p. 462; Koch syn. 
p. 418; Sehlechtd. et Lang. deutseh. 29 fig. 3044. Tanacetum Paythe- 
nium Schultz Bip. ueb. tanac. p. 55; Reichenbach deutsch. 16 p. 60 
et tab. 101 fig. 2. — Vulg. Granat. Ierbă-amară. Mătricea. Poala Sân- 
tei- Maria. — Cs. 3. lunie, lulie. Tuterişe pe la poalele eâstelor mun- 
tose în Dobrogea. Alibeichioi la poalele Corţului; prin grădini culti- 
vată şi accidental spontanee (Bucureşti ; Buhuşi; laşi). 

Ş 2. Gymnoclyne DC. Ligulele albe sau gălbenii, mici scurte ne- 
conforme ; discul alburiu. 

6. P. macrophyllum Willd. spec. pl. 3 p. 2154 (1800); DC. 
prodr. 6 p. 58; Boiss. (1. orient. 3 p. 346. Chrysanthemum maerophul- 
lum W.et Kit. rar. hung. Lp. 97 tab. 94 (1802); Koch syn. 418; 
Schlechtd. et Lang. deutsch. 29 fig. 3046. Tanacetum macvoplhullum 
C. H. Schultz Bip. ueb. tanac. p. 53; Rchb. deutsch. 16 p. 60 et 
tab. 104. — Vulg. Vetricea. — Y. Iulie, August. Păduri în regiunea 
fagului. Ciolanu-Mare, Culmea-Cernei, eracu Bulzului în Mehedinţi ; 
Mânăstirea 'Fismana,. 

Greceseu D. Dr. — C, 132%. 23 
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Ş 3. Aunulhoglossu DU. Ligulele galbene, lungi; discul galben. 

7. P. millefoliatum Willd. spec. pl. 3 p. 2160 (1800); DC. 

prodr. 6 p. 60; Boiss. 11. orient. vol. 3 p. 349. Chrysanthemum mille- 

folliatum IL. syst. natur. 12 p. 643 (1768). — F. lunie, Iulie. Stepele 

danubiane şi pontice la locuri argilo-năsipose aprice. Brăila, Galaţi 

spre Bărboşi; Slobozica pe malurile Ialomiţei către Doiceşti; Con- 

stanța spre vii şi pe Valul-Traian, mult. 

e Pinardia coronaria Less. syn.255. Chrysanthemum coronarium 

[,. spec. p. 1254; DC. prodr. 6 p. 64; Boiss. fl. orient. 3 p. 336. — 

() lulie, August. Prin oarecare grădini de ţeră şi accidental spontanec; 

plantă vulgarizată. Câmpulung; Valea-Lupei de la Telega spre Brebu; 

Roman ; Prăila la Viziru etc. 

9. Senecione Less. Antherele necaudate, galbene. Pappus 

mălăsos stufos. Extremitatea stigmelor truneată, penicilată. 

34. DORONICUM 1. gen. n. 939. 

1. D. austriacum Jacq. fl. austr. 2 p. 18 tab. 130 (1774); 

Sturm deutsch. fl. h. 80; DC. prodr. 6 p. 32î; Koch syn. p. 490; 

Hehb. ie. germ. 16 tab. 66; Schlechtd. et Lang. deutsch. 29 f. 3070. 

Doronicum VII austriacum LL Clus. hist. 2 p. 19 (1601); D Pardalian- 

ches 4. Li. spec. p. 1247 (1762). Arnica austriaca Hoppe ap. Sturm 

deutsch. [|. h. 331. — Vulg. Zerba-Ciutei. — d, Iulie, August. Păduri 

în regiunea montană subalpină. Valea Oltului pe Cirligele ; Valea-Popei 

în Muscel; Predeal; Buceci; (reahlău:; valea Barnarelului sus. 

2. D. hungaricum hchb. fil. ic. germ. 16 tab. 65 f. 1 (1856); 

Heutt. enum. ban. p. 101; Neilr. diagn. p. 72; Boiss. fl. orient.3p. 381. 

D. plantagineum Kit. în Sehultes cest. fl. 2 p. 502 et pl. auct. - non L.— 

d. Maiu, lunie. Păduri în regiunea dealurilor şi a câmpiilor. Severin; 
Craiova; Caracăl; Comana: Cernica; Pasărea ; laşi; Dorohoi (Knecht. 

miss.) 

3. D. Columna en. fl. neapol. prodr. tab. 79 (1811); DC. 
prodr. 6 p.320. D. cordifolium Sternb. denkscher. bot. ges. in regensb. 

1518 p. 147; Koch syn. 420; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 29 f. 3069. 

D. caucasicum Rochel rar. ban. tab. 31 f. 63 a, 5, c.-non M. Bieb. 

D cordatum A. Kern. sehed. spec. n. 1514. Arnica cordata Wulf. in 

4. Ceea ce autorii principali înţeleg prin Doronicum Pardalianches, este D. Par- 

dalianches var [ L. spec, 1247 şi speciea accsla nu există în tot eoprinsul Daciei; din 

erdre şi din contusie esle citat de unii botanişti în Banat, Transilvaniea şi Româniea. 
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Rom. arch. IL p. 403 (1505). — d, lunie- August. Păduri în regiu- 
nea subalpină pină în cea alpină. Valea Tesnei la Gaura-Fetei; Dim- 
bovicioara şi în tot coprinsul Bucecilor (D. Pardalianches et D. grandi- 
florum Grec. enum. p. 32- nec aliorum); valea Barnarelului la capu 
riului. 

£. pilosum Simk. kozlem XV (1878) p.563;ej. en. transs. p. 292. 
Prin înfăţişarea sa pare a fi Aronicum carpaticum ; prin acheniile sale 
este un Doronicum, avend acheniile ligulelor marginale foră pappus, 
dar părose. — Buceci, sus pe Costila. 

35. ARONICUM Nec/;. elem. Ip. 17 n. 40). 

1. A. carpaticum Schur verh. siebenb. ver. an. 1859 p. 137; 
enum. transs.p. 341; Fuss.transs. excur. p. 342. Arnica scorpioides 
Baumg. enum. transs. 3 p. 133 -non L. spec. p. 1246. Aronieum scor- 
pioides var. carpaticum Uriseb. et Seh. it. hung. p. 349 (1852) sed 
non A. scorpioides Koch. Doronieumn earpaticum Nym. et Auct. transs. 
pr. p. — Y. Iulie, August. Stânei, virfuri alpine. Scărişioara, Mocir- 
liu; Paringu (]. Barth exsic.); Moldoveanu, Negoiu şi Cetatea Vlad- 
Țepeşi în Argeşi; Ceahlău (Kneceht.) 

36. ARNICA /. gen. n. 38 excl. spec. 

I. A. montana [. spec. p. 1245 exel. var. £; Sturm deutsch. fl. 
h. 34; DC. prodr. 6 p. 317; Koch. syn. p. 422; Sehlechtd. et Lang. 
deutsch. 29 f. 3074. — d, Iunie, Lulie. Livedi subalpine. Predeal ŞI în 
coprinsul inferior al Bucecilor; Comăneşti în distr. Bacău ; în Suceava 
pe muntele Bida la Dorna şi pe Rarău. 

37. CINERARIA /. seu. 57 (sect. Thephroseris Rchb.) 

1. C. sulphurea Baumg. enum. transs. 2 p. 195 (1516) pro 
varietas Cinerarise longifolia sed Cineraria longifolia Jacq. est forma 
ligulis aurantiacis. Thephroseris microrrhiza Schur en. trans. p.546(1866), 
Senecio aurantiacus Gree. in Br. prode. p. 291 non DC. — (4. Maiu. 
lunie. În regiunea intralpină a Bucecilor, pe muntele Urzicaru spre 
Predeal(Grec. loc. cit.), în valea Caraimanului (Knecht. exsic.!) 

2. C. spathulzfolia (mel. fl. bad. 3 p. 454 (1524); Rehb. 
germ. exc. p. 241; Koch. syn. ed. 2 p. 494. C. longifolia Sturm. deutsch. 
fl. h. 40 non Jaeq. O. eampestris DC. 1. fr. 4 p. 169-non Retz. obs. 1 
p. 50 (1779). Senecio spathulefolius DC. prodr. 6 p. 362; Rehb. ic. 
germ. corymb. tab. 87 fig. 1 cum planta nostra optime quadrat ! — 
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]. Maiu, lunie. Livedi pe lingă păduri în regiunea montană alpestră. 

Mânăstirea Neamţu (Chan. exsic.) 

3. C. tomentosa |. []. |n. n. 3159 £ (1805). Senecio auran- 

thiacus Ș. tomentosum DU. prodr. 6 p. 362 var. ş. — CC. aurantiaca f. 

floceulosu. Behb. icon. germ. corymb. tab. 91. C. capitata Koch. syn. 

ed. 1 p. 335-non Wahlenb. CO. aurantiaca î. lanata Koch. syn. ed. 2 

p. 495. Senecio capitatus var. radiatus Simk. en. transs. p. 326. S. au- 

rantiacus Auct. transs. ex p.- non C. aurantiaca Hoppe. tasch. 1506 

p. 121. — , lunie. In regiunea alpină. Buceci (Knecht.)! 

4. C. papposa hchb. pl. crit. iconogr. 2 p. 13 f. 238 (1824); 

ej. germ. excurs. p. 242. 0. Clusiana Heuft. enum. banat. p. 101 - non 

Host. Senecio papposus Less. in linn. 1531 p. 244; Rehb. fil. ic. germ. 
corymb. tab. 55 f. 1; DC. prodr. 6 p. 360. Thephroseris Fussii Griseb. 

et Seh. it. hung. n. 235 (1852); TH. transsilranica Sehur sert. n. 1611; 

cester. bot. zeit. ann. 1560 p. 394 et enum. transs. p. 345 (1866). — 

d, Maiu, lunie. Păduri. locuri umbroase prin văile infralpine. Buceci în 

totă laturea de la Sinaia (Knecht.) pină în Valea-Albă şi în Valea- 

Cerbului ; munţii Mehedinţului d'asupra Mehadiei (Degen). 

5. C. angustata Schur sert. n. 1610 (1852) solum nomen. 
Thephroseris stenophulla Sehur west. bot. zeit. ann. 1860 p. 326. Th. an- 

ustifolia Schur enuim. transs. p. 546 (1866) descripta. Regiunea alpină 

la limita superioară a Coniferelor, în Buceci (Knecht.)! 

6. C. procera Griseb. spicil. rumel. 2 p. 219 (1544); Boiss. Îl. 

orient. 3 p. 413; Velen. fl. bulg. p. 259. — Senecio transsilranicus Gree. 

in Br. contrib. noui la fl. roman. p. 14- non Schur sub Thephroseris. — 

d. Maiu. 'Tuferişe, mărăcinişe; pe costele de la Comana spre Gur- 

banu şi Băneasa în Vlașca. 

38. LIGULARIA (ass. dict. sc. nat, 26 p. 401. 

|. L. sibirica Cass. loc. cit.; DC.prodr. 6 p. 315; Koch.syn. 

p. 429. Schlechtd. et Lang. deutsch. fl. 29 flg. 2076. Cineraria sibirica 

[. spec. p. 1242; Wald. et Kit. rar. hung. t. 15. Senecio calealieformis 

Hehb. fil. icon. germ. corymb. t. 86. — Y, Iunie, Iulie. Regiuni alpine 

prin vălcelele umbrose în Buceci spre Sinala (Knecht.) şi la Buşteni. 

39. SENECIO 1. gen. n. 933. 

Ş 1. Limbul foilor profund divisat sau lirat. 

* Ligulele lipsă sau forte seurte, reflexe, egalez involuerul. 
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1. S. vulgaris |, spec. p. 1216; DC. prodr. 6 p. 541; Koch. 

syn. p. 495; Rehb. ic. germ. 16 tab. 68; Schlechtd. et Lang. deutseh. 

(1. 29 fig. 3054. — (0 Aprilie - Septembre. Locuri inculte, petrişiuri cu 

ierbă, drumuri, garduri. Călimăneşti ; Câmpulung, Stilpeni (Grec. 

enum. 1850 p. 32); Sinaia, Predeal; Bucureşti, Herestrău (S. si/vaticus 

Grec. |. c.-non [..); Beceni. 

2. S. viscosus [,. spec. p. 19217; DC. prodr. 6 p. 249; Koch 

|. €. Rehb. ie. germ. 16 tab. 69; Schlechtd. et Lang. deutsch. fl. 29 

f. 3085. — (0) Aprilie- August. Prin locuri de felul cum ale celui pre- 

cedent şi adesea cu acesta. Călimăneşti, Coziea; Possada ; Sinaia prin 

valea Peleşiului către Pustnicu (Grec. 1. c.); Bughea, Câmpulung ; 

Bisca; Broşoteni pe Bistriţa. 

** Ligulele mari, plane, întinse şi intrec cu mult involuerul. 

3. S. vernalis Wald. et Kit. rar. hung. tab. 24 (1500); DC. 

prodr. 6 p. 345; Koch syn. p.4926; Rehb. icon. germ. 16 tab. 68; 

Schlechtd. et Lang. deutsch. fl. 29 f. 3087. — Cruciuliţă. Petimbrosă. 
Spătăciosă. — (0) Aprilie, Maiu. Locuri cu ierbă, petrişiuri, drumuri, 

garduri, pirloge de arături; plantă comună pe la noi. Caracăl; Craiova ; 

Galafat ; Câmpulung, Clucereasa (Grec. enum. 1580 p. 32), Conţeşti; 

Titu; Ciocăneşti, Perişi, Bucureşti; Comana; Sloboziea, Feteşti ; Foc- 

şiani ; laşi; Botoşani. 

4. S. rupestris Wald. et Kit. rar. hung. 2 p. 156 tab. 128 

(1805); A. Kern. sched. n. 1804. 5. nebrodensis DC. prodr. 6 p. 350; 

Koch syn. p. 426; Rehb. icon. germ. 16 tab. 72; Sehlechtd. et Lang. 

deutsch. 29 fig. 5088 - non L.. (conf. Strobl in Flora an. 1882 p. 475).— 

I, Iulie, August. Păduri locuri umede umbrose în regiunea montană. 

Hânca-Camenei (Degen), Valea-Ţesnei la Gaura-lui-Zirnă; Tismana; 

Monăstirea Bistriţa ; valea Oltului şi pe Coziea; Dimbovicioara ; Si- 

naia, Buşteni; Predeal, Piatra-Mare ; Broşteni pe Bistriţa şi pe Neagra, 

5. S. eruczefolius [.. spec. p. 1210 ap. Koch syn. p. 427; 

Sehlechtd. et Lang. deutsch. vol. 29 f. 3090 optime cum planta nostra 

quadrat. $. fenwfolius Jacq. fl. austr. tab. 278; DC. prodr. 6 p. 351 

pro var. f Senecionis erucăefolii Huus. — Vulg. Bătătarniță. Petim- 

brâsă. — Y, Lulie, August. Livedi, câmpuri. mărăcinişiuri, nici tute- 

rişiuri ; plantă comună. Baea-de-Aramă, Padeşi; 'Tirgujiul, bumbeşti; 

Rimnic spre hiureni; "Titu, Ciocăneşti, Buftea, Perişi (Grec. |. €.); Co- 

mana; Bucureşti; Bisca; Buda, Rafaila în Vaslui; Neamţu (Chan. 

exsic.!). 
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6. S. Jacobza |. spec. p. 1219; DC. prodr. 6 p. 350; Koch 

syn. p. 497; Rehb. ic. germ. 16 tab. 73; Sehlechid. et Lang. deutsch. 

fl. vo]. 29 f. 3091. — Vulg. tot cum şi cele lalle. — d, Iulie, August. 

Prin livedi, pe câmpuri, pirloge de arături, tuferişiuri sau mărăcinişiuri 

menunte şi rărite, din regiunnea dealurilor pînă în tote câmpiile. Se- 
verin ; Tismana, Tirgujiul; Himnic; Curtea-de-Argeşi ; Corbeni; Slol- 

nici; Câmpulung ; Titu, Ciocăneşti, Bucureşti, Neamţu; Fălticeni, 

Cornu-Luncei; Broşteni; Botoşiani, Agafton; în Dobrogea pe la Ni- 

coliţel, Periclie, Gargalic. 

7. S. erraticus Pertol. amonil. ital. p. 92 (1319); DC. prodr.6 

p. 549; Koch syn. p. 498; Rehb. icon. germ. 16 tab. 73; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. fl. vol. 29 f. 3093. 5. bavbareafolius Kroec. Îl. siles. 2 

p. 421 (1790) - non hehb. denumire de şi mai veche însă improprie. 

Ș. aquaticus fi. barbaveawfolius DC. prodr. 6 p. 350 sed non $. aquaticus 

Huds. fl. angl. p. 366. — 3 Iulie, August. Locuri umede apătose prin 

păduri în regiunea alpestră. Tismana, Peştişiani; Tirgujiul, Bumbeşti; 

Rimnic la pădurea Gurănoei ; Coziea pe la Şipote. 

8. S. subalpinus Koch. bot. zeit. vol. 17 p. 613 (1834); syn. 

p. 429; Rehb. ie. germ. 16 tab. 78 fig. 2; Schlechtd. et Lang. deutsch. 

fl. vol. 29 f. 3096. $. alpinus Ș. auriculatus Rchb. icon. pl. erit. 2 

f. 9257; DC. prodr. 6 p. 347. Cineraria cordifolia auriculata Jacq. Îl. 

austr. tab. 177. Cineraria alpina Wahlnb. carp. prine.-non Lin. — 
(4, lulie, August. Păsciuni şi stânci alplne. Pe Galbina în Vilcea; pe 

Argeşi la Cetatea Vlad-Tepeşi; Rartu subt Pietrile-Domnei. 

9. S carpaticus [Herb addit. ad. fl. galiz. p. 44 (1831); Boiss. 

fl. orient. vol. 3 p. 59%. S$. monocephalus Schur verh. siebenb. ver. |] 

p. 107 (1850) et enum. transs. p. 349. $. abrotanifolius Baumg. Wah- 

lenb. -non [. spec. 1219. $. abrotanifolius var. carputicus Sag. et 

Schmn. carp. centr. 2 p. 237.— d, Iulie, August. Piscuri alpine. Negoiu; 

Păpugea; Buceci pe Caraimanu (Knecht.) şi pe Costila. 

Ş 2. Limbul foilor întreg, dentat sau serat. 

a. Involuerul încins cun calicul pleiofil. Capitulele măricele. 

10. S. tomentosus [lost. fl. austr. 2p.476 (1831); S. auratus 

DC. prodr. 6 p. 543 (1537). 8. Sadleri Lang in Sadl. fl. comit. pestin. 

p. 403 (1540). 5. paludosus variet. Îuypoleucus Ledeb. fl. ross. 2 p. 640; 

Lindem. fl. cherson 1 p. 227. Cineraria auvea L. spec. p. 1244. Senecio 

aureus Georgi besehreib, ross. reichs. p. 1243 -non [. spec. p. 1220, — 
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ÎI, unic, lulie. Locuri umede turfacee cu sluturi. Galaţi in partea 

dintre Brateşi şi Dunăre spre gura Prutului; copios. 

b, Involucrul necaliculat, dar cam bracteolat. Capitulele me- 

diocre. 

41. S. Fuchsii (mel. fl. bad. 3 p. 444 (1505); DC. prodr. 6 

p. 355 exclus. variet. Rehb. ic. germ. vol. 16 tab. Sl. $. sarracenicus 

[,. spec. p. 1221 (ex parte); Wallr. in linn. 14 p. 645; Gren. Godr. |l. 

tr. 2 p. Il5et Auct. plur. 5. nemorensis var. s. Fuchsii Koch syn. ed. 2 

p. 430; Schlechtd. et Lang. deutsch. fl. vol. 29 f. 3101. 5. transsiloa- 

nicus Schur olim. Solidago sarracenica Fuchs hist. pl. p. 728 et ex loco 

natale. — 9, Iulie, August. Păduri în regiunea montană. Culmea- 

Cernei, Cloşiani; Tismana; Lainici; Coziea; Corbeni; Dimbovicioara ; 

Licota; Sinaia (Grec, enum. 1880 p. 32) şi în tot coprinsul Bucecilor 

pînă la Predeal în părţile de jos; în Suceava la Broşteni pe Neagra, 

pe Bistriţa, Parnaru-mare şi mie, Dealu-Ursului şi la Schitul-Rartu, 

frecuent. 

12. S. nemorensis |. spec. p. 1221; Jaeq. îl. auster. 2 p. 50; 

Koch syn. ed. 2 p. 450 (excel. var. s). S. Jacguinianus Behb. icon. pl. 

crit. 3 p. 50 (1824); ic. germ. vol. 16 t. 60; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 119 

S. octoglossus DU. prodr. 6 p. 354%. — d, lulie, August. Păduri în re- 

giunea montană. Olăneşti ; valea Oltului de la Coziea în sus; Rucăr, 

Pajerea; Leota; Buceci; Predeal; în Suceava prin văile Borca, Bistriţa, 

şi Barnaru, la Schitul-Rareu. 

13. S. umbrosus W. et Kit. rar. hung. 2 tab. 210 (1812; DC. 
prodr. 6 p. 3592; Ledeb. fl. ross. 2 p. 638; Rchb. ic. germ. 16 tab. $2; 

Neilr. diagn. p. 72. — |, lulie, August. Păduri în regiunea montană 

subalpină. Buceci. 

14. S. macrophyllus M. Bic). îl. t. c. 2 p. 308 (1505); DC. 

prodr, 6 p. 352; Ledeb. fl. ross. 2 p. 639; Boiss. fl. orient. 3 p. 106. 

5. Doria f. Biebe steinii Lindem. fl. cherson. 2 p. 327; Simk. en. transs. 

p. 329. 8. Doria Grec. in Brânză prodr. p. 29l-non L. — , lulie, 

August. Livedi umede în locuri josnice, mlăştini cu păpurişi, poale de 

dealuri. Câmpulung pe la livedea Bărăţiei; Crivina spre lunca Pra- 

hovei; Conţeşti, Ghergani; Slănicu din Prahova; "Tecuci; Vaslui spre 
Buda-hafaila pe la Băleşti; în lunca Siretului pe la Agiud şi Valea- 
Seacă, în Suceava prin lunea Moldovei spre Mălin. 

15. S. glaberrimus liochel rar. ban. tab. 24 (1525) pro var. 
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Senecionis Doronici - non DC. prodr. 6 p. 403 (1537) cujus specie est 

stirps Capensis. Ș. Doronicum Baumg. en. transs. 3 p. 117 et Auct. 

transs. ex. p.-non L. spec. p. 1222 sub Solidago. $. transsilvanicus 

Boiss. diagn. ser. 2fasc. 3 p. 34% (1856); fl. orient.3 p. 405 - non Schur în 

verh. siebenb. ver. 2 p. 171 (1551). $. pseudoloronicum Schur cn 

transs. p. 351 (1866). — Y. Iulie, August. Stânci pe virturi alpine. 

Negoiu (Simk.)! Păpuşea; Buceci pe Jipi-mari (Knecht.) 

Trib. IV. CALENDULOIDEE. (calatidele radiatiflore ; stigma florilor 

hermafrodite scurtă capituliformă întregă ; stigma florilor femele lungă 

spintecată în doi craci lungi lătăreţi, îndepărtați, cu exteriorul p&ros ; 

acheniile fără pappus, arcuate şi cu creste dorsale. 

40. CALENDULA Neci. elem. 1 n. 73. 

1. C. officinalis |. spec. p. 1304; DC. prodr. 6 p. 451; Rehb. 

ic. germ. Vol. 15 tab. 159. — Vulg. Călinică. Gălbinele. Pilimică. Ili- 

limică. huşnică. — (-) Plantă de cultură prin grădini, forte populară 

mai ales pe la țară; unelocuri propagată şi întreţinută de sine prin 

imprăştierea seminţelor. 

Ord. II. Cynarocephalae Juss. gen. 171. 

Tote florile calatidei sunt floscule; cele centrale hermafrodite şi 

regulate; cele de la circonferență uneori uniforme cu cele centrale, 

alteori sunt sterile şi atunci au corola mai mare neregulată şi dau 

calatidei aspectul radiatiflor. Stilul florilor hermafrodite are stizma 

încinsă la bază cun inel păros emanând dintr'o înflătură articulară. 

Trib. |. ECHINOPSIDEZE Less. Calatidele consistând din câte o 

flore ce'şi are periclinul seu şi o multitudine de asemenea calatide 
sunt reunite în capitul globos echinopsideu. Acheniile cu pappus co- 

roniform. 

41. ECHINOPS 1. gen. n. 599. 

1. E. banaticus lochel in catal. sem. h. vindob, ann. 1823; 

Schrad. diss, de Blumenb. p. 48 (1827); DC. prodr. 6 p. 524; Ledeb. 
fl. ross. 2 p. 654; Rehb. icon. germ. vol. 15 t. 2; Neilr. diagn. p. 72. 

E. ruthenicus Rehb. icon. pl. crit. 1 p. 450 (1824); Rochel rar. banat. 

p. 117 f. 78 exclus. synon.-non M. Bieb. — %, Iunie, Iulie. Pădu- 

rişi, tuferişi pe costele munţilor la Verciorova, pe deaiurile Cerneţului 
(E. Ritro (rec. enum. 1850 p. 34+-non [..) 

De statură mică, comparativ cu cei următori, are foile moi, mai 
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mult sau mai puţin sinuato-lobate cu marginea spinuloso-denlatăz 

intocma cum este iconograliat de Rochel în opera sa „Planta Ba- 

natus rariores ete.“ flg. 73 subt numele de £. ruthenicus şi de Rei- 

chenbach loco cit. 

2. E. ruthenicus M. Bicb. fl. t. c. 3 p. 597 (1819); Velen. ||. 

bulg. p. 256. £. Ritro Ledeb. îl. ross. 2 p. 6b%; Boiss. Îl. orient. o 

pe 439 quoad plant. ab oriente-non L.; E.Bitro var. ruthenicus Pisch. 

cat. hort. gorenk. 1812 p. 37. — d, lulie, August. Locuri aprice cam 

năsipose sau de Joss cuaternar. Severin, Simian; în Doljiu pe la Se- 

garcea către dealu cu vii; Galaţi spre Bărboşi. 

Mai "nalt şi mai robust ca precedentul, avend foile coriace, cele 

inferiore şi medii pinatifide sau pinatisecte, segmentele distante şi 

expresiv subsinuato-spinose. Aduce forte inult cu F. Ritro L. spec. 

p. 1314; însă acesta are foile inferiore şi medii mai ample, pinatisecle, 

segmentele mari, pinatipartite, scurt şi menunţel spinose. Astfel fiind, 

speciea nâstră nu se pote confunda nici lua drept E. hitro L. loc. cit. 

f. tenuifolius Fisch în litt. ad Schkuhr handb. 3 p. 151 (1505). 

E. Ritro B. tenuifolius DC. prodr. vol. 6 p. 594; Boiss. Îl. orient. 5 

p. 440, — Câmpuri la ocuri aprice inculte. În stepele Dobrogei 

fvecuent şi este singura formă ce găsim aci : Başbunar. Bairamdede ; 

Mangaliea, Tuzla, Constanţa, Gargalic, Periclie, Măcin; vine şi pe 

la Galaţi spre 'Tiglina, Bărboşi. 

3. E. commutatus Juratzka zool. bot. gesel. ann. 1855 p. 17. 

E. exaltatus Koch syn. p. 452 non Schrad. patria hujus speciei est 

Sibiria altaica (Nym. consp. p. 398). — E. globifer Janka osst. bot. zeit. 

ann. 1858 p. 341. E. mollis Schur enum. transs. p. 426 (1566). — 

Măciuca- Ciobanului. Rostogol. Scăiete. Tătarnică. — Ă, lulie, August. 

Poeni de păduri, prin crânguşiore şi mărăcinişi în regiunea delurilor. 

Curlea-de-Argeşi (E. spherocephalus Grec. in Brânză prodr. p. 292 

-non L.); Corbeni; "Topoloveni; Vulcana; Câmpina; Plaiul-Cumpelu 

(Knecht. miss.); Bisca; Mânăstirea Neamţu (Chan. exsic.!); lunca 

Moldovei spre Mălin în Suceava. 

4. E. sphzrocephalus L. spec. p. 1314; DC. prodr. 6 p. 524 

except. var. f et 3; Koch syn. p. 452; Rehb. icon. germ. 15 tab. 3. 

E. paniculatus Jaeq fil. eclog. 1 p. 72 tab. 49 (1811). — d. Iulie, 

August. Tuferişuri şi mărăcinişuri menunte, pe lingă pădurici mai ales 

în regiunea câmpeană. Severin spre Malov&ţ; Craiova spre Simnic şi 

Cireea; Ciocăneşti; Comana; Bacău, Tecuci; Birlad; laşi. 
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Trib, II. CARLINELE, Calatidele plurillore şi isolate, fiecare repre- 

sentând un capitul involucrat, Acheniile sericeu-părose şi cu pappus 

scarios sau stufos, hilul bazilar. 

42. XERANTHEMUM Less. syu. p. 14. 

1. X. annuum 7. [.. spec. p. 1201; Koch syn. p. 476; Boiss. ||. 

orient. 3 p. 444; X. radiatum Lam fl.tr. 2 p. 45; DC.prodr. 6 p. 528; 

Rehb. ic. germ. 15 tab. 6 f. 2. — Vulg. Cununiţe. Măturici. Plevaițe. 

Pleviţe. Taonică. — (0) lulie, August. Câmpuri, la locuri aprice necul- 

tivate, coste, grâne. Plantă forte comună mai prin totă Româniea 

meridională (Grec. enum. p. 35). Severin, Şimian; Craiova; Stolnici; 

Găeşti, Vultureanca, Titu; Ploeşti, Perişi; Ciocăneşti, Bucureşti; Alex- 
ndriea, Neloţi; Comana; Buztu; Feteşti; Bacău; Vaslui; Dobrogea 

meridională. 

2. X. cylindraceum Siblh. et Sm. prodr. fl. grăc. 2p. 172 

(1505); DC. prodr. 6 p.529; Koch syn.p.476; hehb.icon. germ 15 tab. 7. 

Xeroloma fortidum Cass. dict. sc. nat. 59 p. 121.—() Iulie, August, Câm- 

puri la locuri uscate aprice necultivate, adesea cu precedenta, însă mai 

tardivă. Severin ; Craiova; Găeşti, Vultureanea, Titu; Buda, Ploeşti; 

Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti (Grec. 1. c.); Comana; Netoţi; Feteşti; 

Dobrogea meridională. 

43. CARLINA 7ournef. inst. t. 2653. 

1. C. acaulis [.. spec. p. 1160; Koch syn. p. 463; Rehb. icon. 

germ. 15 tab. 10 fî. 1; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 278. C. subaeaulis DC. 

prodr. 6 p. 5%5.— Vulg. Cfpă-ciorască. Punga babei. 'Tătăişe. Turlă. 

Turtea. Turtuvea. — d. lulie, August. Livedi pe cosiele munţilor în 
regiunea infralpină şi subalpină : în munţii Vâlcei pe la Arnota, Olă- 

neşti; pe Coziea; la Păpuşea; Buceci (Grec. enum. p. 35); Buşteni, 

Azuga; Bisca; muntele Cheşcheşi sau Micul-Pupui în Bacău; Cea- 

hlău; Broşteni şi in totă Suceava montană; Piatra pe Cernegura. 

6. a/pina Jacq. enum. p. 274 (1762). C. caulesceus Lam. fl. fr. 2 
p. 7 (1778); Rehb. |. e. f. 2. C. simplex Wald. et Kit. rar. hung. 

tab. 152 (1504); Koch syn. p. 464. Tot prin părţile montane cu forma 

genuină, dar ceva mai pe jos. Livedile de la Stănişioara subt muntele 
Coziea; Ghiţu; valeallotei lingă Curtea-de-Argeşi; Sinaia, Buşteni, 
Predeal; în Suceava pe Rarcu şi pe Bida. 

2. C. vulgaris |. spec. p. 1161; DC. prodr. 6 p. 546; koch 

syn. p. 464; Rehb. icon. germ. 15 tab. 11 f. 1. — 3 Iulie, August. Li- 
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vedi, poeni de păduri, locuri uscate, în regiunea submontană. Baca-de- 

Aramă; Tirgujiul, Lainici; Rimnic, Olăneşti; Coziea, Brezoiu, Stăni- 

şioara; Câmpulung; Vulcana; Câmpina, Possada ; Văleni (Grec. enum. 

p. 35); Beceni; Neamţu (Chan. exsic.!); Iaşi. 

3. C. brevibracteata Andrac bot. zeit. ann. 1555 p. Bl pro 

var. C. longifolie. C. Zongifolia Fuss. in Baumg. mant. p. 72 (1546) 

-non Rehb. icon. germ. 15 tab. 11 (1853). C. intermedia Schur enum. 

transs. p. 413 (1866). — 7 Iulie, August. Călineş'i, Coziea; Topolo- 

veni, Leurdeni; Sinaia; Văleni; Tirgu-Oenei, Slănic; Piatra pe Cozla. 

Trib. III. CARDUINEE. Calatidele pluriflore şi izolate, liccare re- 

presenteză un capitul involucrat. Acheniile glabre, fără pappus sau 

cu pappus de peri stufoşi, hilul bazilar. 

44. LAPPA Tournef. instit. p. 450 t. 13%. 

1. L. major Gzrin. fruct. 2 p. 379 t. 162 (1791); DC. prodr. 6 

p. 661; Koch syn. p. 463; Gren. Godr. fl. îr. 2 p. 250. L. officinalis 

All. fl. pedem. 1 p. 145; Rchb. ic. germ. vol. 15t.81f. 2. Arctium 

Lappa a. Lin. spec. 1143 ex parte; Willd. spec. pl. 3 p. 1631. — Vulg. 

Brustur. Lipan. — Ă, lalie, August. Ruderală; prin comune la locuri 

virane, drumuri, garduri (Grec. enum. p. 35); comună prin totă ţera 

adesea în societate cu cele următore. 

2. L. minor DC. fl. fr. 4+p. 77 (1805); prodr. 6 p. 661; Koch 

syn. p. 463; Rehb. ie germ. 15 tab. 80 £. 1 Arctium Lappa 4. L. spec. 
p. 1143 ex p.; A. minus Schkuhr handb. 3 p. 49 (1508). Vulg. Brus- 

tur. Lipan. — I, lulie, August. Se deosebeşte de precedenta numa 

prin capitulele sale ceva mai mici şi aşedate a racemă, nu a corimbă. 

3. L. tomentosa Lam. fl. fr. 2 p. 37 (1778); DC. prodr.6 

p. 661; Koch syn.p. 463; Rehb. ic. germ. 15 tab. 80 f£. 2. Arctium 

Lappa £. L. spec. p. 1243. A. Bardana Willd. spee. p. 3p. 1632 (1800). 

A. tomentosum Sehkuhr handb. 1 p. 227 (1791). —Vulg. Brustur. Li- 

pan. — A, Iulie, August. Capitulele sale aşedate în corimbă ca şi cele 
de L. major, însă arachnoideu-lanate. Nu mai puţin comună ca cele 

precedente (Grec. enum. p. 35), dar prin părţile cu păduri. 

45 COUSINIA (ass. dict. 47 p. 377. 

1. C. bulgarica (î. Koch beitr. 7. fl. des orient. în linnia 

vol. 33 p. 385 (1865). — Câmpuri la locuri aride aprice. Dobrogea pe 

lingă Constanţa (Br. miss.) 
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46. CARDUUS Gavin. fruct. 2 p. 377. 

1. C. acanthoides [.. spec. p. Ll50;DC. prod. 6 p. 623; Koch 

syn. p. 459; Rehb.ic. germ. l5tab. 149.—Vulg. Scaiu. Scăete. Spin.— 

d, Maiu - Septembre. Prin comune la locuri virane, căi, drumuri, gar- 

duri, câmpuri. Plantă comună (Grec. enum. p. 35). Severin; Craiova; 

timnie, Călimăneşti; Slatina; Vultureanea, Titu; Comana; Ciocă- 

neşti, Bucureşti; Ploeşti; Câmpina; Buzău; Focşiani; Galaţi ; "Tecuci; 
laşi, Botoşiani; Fălticeni, Mălin ; în Dobrogea, frecuent. 

$. albiflora Schur enum. transs. p. 415. Uneori în consorţiu 

cu forma tipică. 

2. C. Kerneri Simk. term. fiiz. X p.1351 (1586); ejus enum. 

transs. p. 357. C.arctioides Baumg. mant. p. 71; Sternheim ueb. deutsch. 

(1. sieb.p. 19 et Auct. transs. plur.-non Will. spec. pl. 3 p. 1656 (1800). 

0. alpestris Schur en. transs. p. 415; Fuss exc. transs. p. 364%-non W. 

et Kit. rar. hung. t. 267(1812). — Iulie, August. Livedi, păsciuni, stânci 

în regiunea alpină. Buceci pe Furnica (C. acanthoides Grec. enum. 

p. B5-non L.; C.alpestris Br. prodr. p. 296-non W. et Kit); la Valea- 

Babelor. Valea-Albă pe Costila; Piatra-Mare. 

3. C. hamulosus Fhrh. beitr. 7 p. 166 (1792); DC. prodr. 6 

p. 623 ; Koch syn. p. 460; Rehb. ic. germ. 15 tab. 144 f.2.— d, lu- 

lie, August. Locuri aride aprice în regiunea meridională a ţărei. În 

Mehedinţi pe la Severin, Cerneţi, Vinjiu, Răcea, Golu-Drincei ; în Doljiu 

pe la Segarcea ; Băneasa din Vlaşca; Brăila, Bărboşi, Galaţi; Tecuci 
spre Măgureni; in Dobrogea pe la Tulcea, Gargalic, Constanţa, Copa- 

din, Bairamdede etc. 

4. C. candicans W. ct Kit. rar. hung. tab. 53 (18501) (. colli- 

nus W. et Kit. rar. hung. tab. 232 (1812); DC. prodr. 6 p. 024; Koch 

syn, p. 460; Ledeb. fl. ross. 2 p. 721; Rchb. ic. germ. 15 tab. 136. 

(*. cinereus Janka in linntea tom. 30(1859) p. 553 quoad pl. transsilva- 

nicam -non M. Bieb. — 4, lunie, lulie. Pe costele petrose ale munţi- 

lor, la locuri deschise. Verciorova ; dealu Stirminei; Cloşani spre Bu- 

za-Plaiului; Coziea, Stănişoara. 

Între (!. candicans şi 0. collinus nu există nici o deosebire speci- 
lică, afară de aceea că la cea d'ânteiu foliolele involucrului sunt ad- 

prese — lucru neconstant —, iar la cea de a doua numa o parte din 

foliolele de la bază la maturitate sunt cam rescurbate. Am preferat de- 

numirea dlânteiu ca fiind mai veche. 

5. C. Personata Jacq. [l. auster. 4 p. 25 tab. 245 (1776); DC. 
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prodr. 6 p. 629; Koch syn. p. 460; Rehb. ic. germ. lb tab. MS. 

Arctium Pevsonata Li. spec. p. LI4A. Cavrduus aretioides Vill. dauph. 3 

p. 22 (1789)-non Willd. |. c.— d, Iulie, August. Păduri, văi subal- 

pine. Valea Cernei pe cracu Bulzului; Monăstirea Bistriţa; Coziea; 

Sinaia, Buşteni; Predeal; Slănic în Bacău; în Suceava pe Borca, 

pe Neagra şi pe barnarelul; Mânăstirea Neamţu. 

6. C. crispus |. spec. p. 115; DC, prodr. 6 p. 623; koch syn. 

p. 460; Rchb. ic. germ. 15 tab. 149 f. 1. — Y.lulie, August. Mărăcini- 

şiuri, poale de păduri pe coste sau pe la drumuri în regiunea alpestră 

submontană. Baea-de-Aramă ; Tismana ; Bistriţa ; Călimăneşti, Coziea, 

Stănişioara; Câneni; lunca Prahovei pe la Crivina, Ploeşti (Urec. in 
Br. prodr. p. 297); Câmpina, in Suceava pe la Madei şi Broşteni pe 

Bistriţa şi pe Neagra, forte frecuenlt. 

7. C. glaucus Paumg. enum transs. 3 p. 58 (1816); Griseb. et 

Sch. it. hung. n. 256; Fuss transs. exc. p. 36%. C. defloratus var. glau- 

cus Rehb. fil. icon. germ. 15 tab. 138. — Y, lunie, lulie. În regiunea 

montană din Moldova. Valea Barnarului la P&riul-Sec (Br.)!; Pângă- 

rați în Neamţu. 

8. C. leiophyllus Petrovici addit. ad flor. nyssana p. 105 

(1884); Velen. fl. bulg. p. 299 (1891). — (, lunie, Lulie. Locuri aride 

inculte, drumuri, coste. În Dobrogea: mai în tot districtul Constanţa 

unde înlocueşte pe cel următor. 

Capitulele uşior deprimate la bază; involuerul cu totul glabru, 
folioiele sale au porţiea apendiculară ovato-lanceolată, scurtă lăticieă 
deflexă şi abrupt terminată întrun spin scurticel de ordinar debil; 

foile glabre de un verde închis, luciose, pinatifide sau lobato-dentate, 

spinuloso-spindse pe margini. — În afinitate multă cu următorul. 

9. C. nutans [.. spec, p. 1150; lchb. icon. germ. 15 tab. 146; 

Koch syn. p. 462; Boiss. fl. orient. 3 p. 516. — Vulg. Scăete, Seciu. 

Spin. Ciulin. — (3 lunie- August. Locuri aprice inculte, câmpuri, dru- 

muri, comune rurale şi urbane prin locuri virane; forte comună (Grec. 

enum. p. 35). Severin. Şimian, Vinjiu-Mare; Craiova, Segarcea ; Dră- 

găşiani; Tita, Ciocăneşti, Perişi; Chitila, Bucureşti; Comana, Băneasa, 

Giurgiu; Ploeşti, Băicoiu, Câmpina; Focşiani, Tecuci. 

De cel precedent se distinge prin involuerul seu mai mult sau 

mai puţin araneos, foliolele involucerului au porţiea apendiculară pre- 

lungă lanceolată cam ângustă, uşior carinată, insensibil terminându-se 

în spin lungicel robust; foile de un verde opac, puberulente mai 
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ales pe desubt, prolund pinatilide, lobii neregulat spinuloso-spinoşi. 

e Cynara Scolymus L. spec. p. 1159. — Vulg. Anghenare, de 

patrie necunoscută, este mult respândită în cultură pentru uzul eco- 

nomic şi medicinal popular. 

47. CIRSIUM 7ournef. instit. tab. 255. 

Sec. I. Foile pe faţa superioră cu asperităţi spinulose dense. 

$ 1. Foile nedecurente, caulii şi ramurile nearipate. 

a. Foliolele involuerului terminate în spin puţin virtos şi relativ 
mie, partea de subt spin mult spatulat-dilatată, negriciosă, avend maur- 

ginea membranaceu-albiciosă şi lacerată sau fimbriat-dentată. 

1. C. Grecescui Houy in bullet. de la soci. botan. de france 

ann. 1590 fasc. 4 p. 164. — Caule ramos sulcat şi cu toment araneos; 

foile firme verdi, pe faţa superioră cu asperităţi spinulose dense, pe 

fața inferioră albo-lanate, plane sau uşior revolute pe margini, ner- 

vurile gălbenii proeminente, configuraţiea ovato-lanceolată, limbul pi- 

nalisectat avend rachisul lat şi segmentele ângust-lanceolate, dis- 

tante, reunite a câte 2, întregi sau lobate la bază şi cuspidate sau 

mucronate cu spin gălbeniu țepos şi solid ; foile caulinare semi 

amplexicaule nedecurente, distante, profund pinatifide spinoso-mucro- 

nate cum şi auriculele lor basale ce sunt palmatiparltite. Capitulele 

forte mari, umbilicate, solitare la extremităţile ramurilor, încongiurate 

de foi florale aplicate, in numer de 2--5 şi care nu depăşesc nivelul 
capitulei lor; involucrul globos cu forte abundent toment lânos, folio- 

lele sale exteriore şi medii patule sau adscendente, lineare, aspre 
pe margini, uşior carinate, la virt cu apendice dilatato-spatulat ter- 

minat cun spinişior galben, apendicele cartilagineu, negricios cu mar- 

oinea albidă fimbriat-dentată ; foliolele interne albide, ângust lineare, 

insensibil atenuate în acumen roşietic subţire, aspre pe margini, sca- 

riose, nețepose, rescurbate şi prelung diforme. Corola purpurie. Ache- 

niile oblungi , pubescente, de un 6cheşi închis uniform , nestriate, 

nemarmorale. — (|, Iulie, August. 

Hab. Verciorova, 'Turnu-Severin, Şimian spre Hinova; Bucura, 

Răcea în Mehedinţi. 

Acestă specie aparţine grupei Epitrachys DC. cu C. ligulare 

Boiss. cu C. Boissieri Hausskn. (= 0. adoatolepis Boiss. fl. orient.- non 

Boiss. voy. esp.) cu C. Lobeli Ten. şi cu C. decussatum Janka.— Dar, după 

autor, urineză a fi între cele două d'ânteiu specii. — „0. Grecescui di- 

feră de (. ligulare prin foile sale inferiore mai late, ovato-lanecolate, 

prin capitulele sale forte abundent araneoso-tomentose, prin foliolele 
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externe şi medii ale involucrului, al cărora apendice este relativ mai 
dilatat, scarios şi expresiv laceralo-limbriat; iar nu ierbaceu, lat ligulat 

şi cu scurţi cili“ Houy 1. e. — Diferă de 0. Boissieri Hauskn. prin capi- 

tulele sale forte mari, umbelicate şi forte mult areneoso-tomentose; nu 

mediocre şi lipsite sau cu prea puţin indument araneos ; asemenea di- 

feră şi de C. odontolepis Boiss. voy. esp. prin loile sale precum sa 

deseris, prin foile florale 2-—3 iar nu S5—10 şi depăşind nivelul cape- 
tulei, dar mai cu seamă prin foliolele interne ale involucrului cu acu- 

men liguliform rescurbat. 

2. C. Sintenisii Preyn in bullet. de lherb. Boiss. t. III 1595 

n. 9 p. 466. C. Boissieri Freyn olim (non Ilausskn. = C. odontolepis 

Boiss. fl. orient. 3 p. 529-non Boiss. voy. esp. p. 362); Bienitz exiec.! 

in herb. europ. 1895—96. — Caule înalt suleat, simplu, cu toment 

araneos puţin, folios ; foile rigidiuscule cu nervuri pronunţate, aspru 

spinulose pe fața superidră, albo-lanate pe cea inferidră, cele radi- 

cale....., cele caulinare subauriculato-semiamplexicaule, spinoso-laci: 

niate, oblung-lanccolate, aprope pînă la rachis pinatilide, avend 

segmentele ângust-lanceolate, distante, 2, a rar 3 - lide şi terminate cu 

lung şi tare spin. Capitulele mediocre, 4—5 sau mai multe, subsesile, 

sau coadunate la viriul plantei şi fiecare avend foi florale aplicate, în 

număr de 2—3, ce nu depăşesc nivelul capitulei respective; involuerul 

globos glabru sau forte puţin araneos are foliolele exteriore şi medii 

patule sau adscendente, coriace şi rigide, obtus-earinate, pe margini 

uziurel serulato-scabre, la bază palide şi ovato-oblungi, devin îndată 

ângust lineare, la virf lanceolato-dilatate şi apendicele negricios are 

marginea albidă lacerato-fimbriată, nervura sa se termină înt”un spi- 

nişior țepos, toliolele interne albide, ângust lineare acuminate, res- 

curbate şi prelung ligulilorme. Florile rose sau uşior purpurii. Ache- 

niile..... — Y, Iulie, August. (Conf. Freyn 1. c.) 

Had. Câmpuri la locuri deschise, dealuri argilo-cretose. Craiova, 

Segarcea; Valea-Cacovei la "Topoloveni în Muscel; Ciocăneşti, Chitila 
(O. eriophorum Grec. enum. 1880 p. 34+-non Scop. (C. odontolepis Br. 
prodr. p. 293 -non Boiss.); Comana, Băneasa, Malu-de-jos, Odiăile 

în Vlaşca. | 

Planta nostră nu diferă de exemplarele din Bulgariea - de la Sa- 

dova- obţinute în 1896 Noemvrie de la Dr. Baenitz subt numele de 
Civsium Boissieri Freyn. — Asemenea, nu se deosebeşte întru nimic 

esențial de C. Greceseui Bouy şi, pină la data citată, exemplarele nos- 

lre purtau pe etichete numele de (. Grreceseui var. leiocephalum (mii) 
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de oare ce indumentul araneos al involucrului lipseşte cu totul sau că 
abia are câteva firicele araneose. 

3. C. ligulare boiss. [l. orient. 3 p. 529 (1875); Velen. Îl. bulg. 

p. 292. — Caule înalt, în partea de sus cu puţine ramuri, oligocefal; 

foile aspru-spinulose (strigose) pe faţa superioră, albo-aranedse pe cea 

interioră, configuraţiea ovato-lanceolată, limbul pinatisectat avend 

laciniile lungi şi lanceolato-lineare adesea bipartite, distante şi termi- 

nate în spinişior gălbeniu ţepos; foile eaulinare diminuate şi semi- 
amplexicaule, nedecurente, distante, profund pinatifide,spinoso mucro- 

nate cum şi auriculele lor bazale palinatipartite. Capitulele mari, glo- 

bose, umbilicate la extremitatea ramurilor incongiurate de foi florale 

întinse sau cam aplicate, în n. de 2—53, şi care nu depăşesc nive- 

lul capitular; involucrul globos, glabru sau cu prea puţine firicele 

aranedse, are foliolele ierbacee lineare, negriciose şi la extremitate 

ligulato-dilatate, scurt şi îndesat fimbriato-ciliate pe marginea apen- 

dicelui ce este albicios şi searios, virful lor terminat cu spinişior ţe- 

pos. Florile purpurii. — Y, lulie, August. 

Habit. Câmpuri sterile subsol argilo-cretaceu, în Dobrogea pe 

lingă Constanţa. 

Diferă de cei precedenţi şi de C. Jecussatum Janka prin foile sale 

bazale cu mult mai mari şi prin forma foliolelor involuerului fiind mai 

late, mai ligulate şi mai uşior spinose. 

A fost determinat de confratele Arp. de Degen după exempla- 

rele autentice de la Pichler aduse din Balcani. 

4. C. decussatum Janka in linna tom. 20 ann. 1$59p. 589; 

Fuss. lranss. excurs. p. 356; Boiss. fl. orient. 5 p. 529. C. eriophorum 

Auct. transs. ex p. quoad plantam rodnensem - non Scop. — Vulg. 

Crăpuşnie. — Y, lulie, August. Pe lingă păduri şi prin livedi montane 

în regiunea alpină quasi aipină. Li Suceava pe culmea Stănişioarei 

(1050 m. altit.) în Rar&u pe Piatra-Zimbrului (1600 m. altit.), frecuent. 

b. Foliolele involucrului terminate în spin mai mult sau mai 

puţin virtos, porţiea de subt spin forte puţin dilatată sau nedilatată, 

pe margine aprope în tâtă întinderea sunt dens spinuloso-eiliate. 

5. C. Boujartii Schultz-Bipont. cest. bot. woch,. an. 1856 p.299; 

Neirl. diagn. p. 73. Cnicus Boujartii Pill. et Mitt. iter per poseg. selavon. 

ann. 1783 p. 143 tab. 13. — Varieză: 

a. genuinum. Caule înalt, ramificat, policefal; toile amplexicaule 

nedecurente, pe desupra strigoso-hirsute, pe desubt dens albicios to- 



SYNANTHEREA * 333 

mentose, laciniile intregi sau bipartite armate 'cu spini virtoşi feroci; 
calatidele globose abondent araneose, involucrate, foliolele r&scurbate, 

pe totă marginea spinulos ciliate, la virf uşior dilatate subt spinul 

terminal micşior şi puţin virtos. — Vulg. (răpuşnic. Spin-înverşiunat.— 

Y. Iulie, August. Coste şistose, mărăcinişiuri, drumuri; in regiunea 

montană inferioră. Horezu, Fometeșşti; Câmpina. 

Este întocma ca speciea din Ungariea dela Cinci-Biserici 7oc. elas. 

comunicată de L. Simkovici. 

f. megacanthum. — Calatidele nai mult sau mai puţin araneose, 
au ioliolele involucrului aprope nedilatate subt spinul terminal care 

este cu mult mai forte şi gros, semuind cu cei de la (. o1ontolepis 
Boiss. — In valea Cernei subt cracu Bulzului spre Cureoea. 

1. furiens. C. furiens Griseb. et Sch. iter. hung. n. 267 (1859); 

Fuss. transs. excurs. p. 356; Simk. enum. transs. p. 334 et exsic.! 

(>. transsilvanicum Sehur est. bot. zeit. ann. 1860 p. 179. C. ciliatum 

Maly enum. austr. p. 128 (1548) - non M. Bieb. ut teste ipso Griseb. 

op. cit. „capitulis exinvolueratis“. Absolut tote caracterele esenţiale 

ale formei genuine de care diferă numa prin lipsa totală a indumen- 

tului araneos al calatidelor. — Prin locuri aride inculte, coste schis- 

lose sai argilo-glareose în regiunea dealurilor submontane. Olăneşti, 

Rimnie, Călimăneşti ; Tigveni pe "Topolog, Curtea-de-A rgeşi ; Nămăeşti 

pe lingă calea Mateiaşului; Posada subt Sinaia (C. feroz Grec. enum. 

p. 54 -non DC.); Tirgu-Ocnei la Caraclău (Br. miss.); la Fălticeni pe 
lingă şosea pe costele despre iazul Ciolsacilor. 

Ş 2. Foile decurente: caulii şi ramurile foliat aripate. 

6. C. lanceolatum Scop. îl. carn. p. 130 (1772); DC. prode. 

p. 636; Koch. syn. p. 452; Rehb. icon. germ. vol. L5 tab. 95. Carduus 

lanceolatus |. spec. p. 1149. Friolepis laneeolata Cass. dict. se. nat. 

vol. 41 p. 331 (1826). — Vulg. (Crăpuşnie. Ghimpe. Seaiu. Seaiete. — 

3 lunie - Septembre. Prin locuri inculte şi aprice, pe lingă căi rurale 

şi urbane, păragini ; forte comun (Grec. enum. p. 24). Severin; Craiova; 

Tirgujiul ; Rimnic, Călimăneşti; Găeşti, loneşti, Vultureanca ; Comana; 

Titu, Ciocăneşti, Bucureşti ; Perişi, Crivina, Ploeşti ; Câmpina; Sinaia; 
Piatra, Neamţu ; Broşteni; Mălin, Fălticeni; laşi; Botoşiani; Do- 
brogea totă 

£. nemorale hchb. germ. excurs. p. 286 (13830); ejus icon. germ. 
vol. 15 tab. 95. — Pe lingă şi prin păduri, în văi montane mai cu 
seamă. Predeal, Sinaia; Comana în Valea-Balotă; în Suceava la Broş- 
teni pe Bistriţa şi pe Neagra ; 

Grecescu D, Dr, — C. 1324, 
Li) > 
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Sec[. IL. Foile nestrigose, avend paginea superioră glabră sau cu 

prea mici peri moi sporadici. 

Ş 1. Limbul corolei pină ia jumătate 5 - fid. 

a. Foile caulinare decurente, caulii aripaţi. 
7. C. palustre Scop. fl. carn. ed. 1772 p. 125; DC. prodr. 6 

p. 6%; Koch syn. p. 453; Rehb. icon. germ. vol. 15 tab. 100. — 

3 Iunie - August. Locuri mlăştinose, prin viroage de păduri şi poale 

de păduri în regiunea montană. Predeal pe Urzicaru (Grec. in Br. 
prodr. p. 294) şi pe Susaiu; Buceci la Urlătoarea; în Suceava prin 

valea Borca, la Broşteni pe Bistriţa, pe Neagra şi pe Barnarelu, forte 

frecuent. 

8. C. siculum DC. prodr. 6 p. 642 (1837); Boiss. fl. orient. 

vol. 3 p. 548; Velen. fl. bulg. p. 297. C. palustris var. longispina Vis. 

fl. dalm. vol. 2 p. 49 (1547); Juratzka verh. zool. bot. gesel. VII p. 79 

(1957). C. microcephalum Schultz Bipont. cest. bot. zeit. vol. 8 p. 246 

(1855). — 3 August. Prin locuri josnice turbose ude sau apătose. 

In lunca Dunărei la Cesmeoa-Trăsnită intre Şimian, Hinova; lingă 

Vinju-Mare partea despre Bucura; în lunea Motrului pe la Broşteni 

spre Străhaea. 

La planta nostră virful foliolelor involucrale inferidre este ter- 

minat c'un mic spinuşior ce adesea este redus la un mucron forte 

scurt. Prin acesta ea se apropie mult de C. polyanthos D'Urv. enum. 
p. 107 (1822) synon. 0. Mippolyhi fl. pelop. p. 56 (conf. Bornmiil. 

botanische centralblatt ann. 1588); însă tote caracterele esenţiale sunt 

absolut de C. siculum precum este deseris de Candolle în op. cit. şi 
tot astfel precum sunt şi exemplarele ce avem din Serbiea. Planta din 

Palermo, de la M. Lojacono, are foliolele involucrului cu puţin mai 

spinose de cum sunt exemplarele din Homâniea şi din Serbiea. 

b. Foile caulinare nedecurente sau prea puţin decurente; caulii 

nearipați. 
9. C. canum M. bicb. fl. t.c.3 p. 556 (1819); DC. prodr. 6 

p. 644; Koch syn.p. 453; Rehb. icon. germ. vo!. 15 tab. 95. Carduus 

canus L. mant. p. 105 (1762); Jacq. fl. austr. 1 tab. 42, 45. C. tube- 

"osum Jacq. enum. vindob. p. 280 (1762). — Vulg. Limba-dei. Pălă- 

midă — . lulie, August. Prin locuri umede josnice, lunci, văi sub- 

montane. Predeal; Câmpina pe Prahova şi Doftana; Crivina ; Buftea, 

Ciocăneşti, Bucureşti; în Vlaşea pe la Crevediea, Obedeni, Comana; 
Beceni (Grec. enum. p. 25); Vaslui; laşi. 
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10 C. pannonicum (uud. îl. helv. 6 p. 536 (1533); DC. prodr.6 

p. 645; Koch syn. p. 453; Rehb. icon. germ. vol. 15 tab. 98 fig. 2. 

Carduus pannonicus L. fil. suppl. p. 348 (1781). C. serratuloides. Jacq: 

fl. austr. 1 tab. 127 (1775)-non L. — 4, lunie, lulie. Livedi, văi 

umede umbrose, margini de păduri. Curtea-de-Argeşi; Ciocăneşţti ; 

Comana ; Broşteni pe Neagra; Fălticeni; Botoşiani, Agafton. 

11. C. rivulare Link. enum. hort. berol. 2 p. 301 (1821); Koch 
syn. p. %55; Rehb. icon. germ. vol. 15 tab, 104. Carduus rivulare Jacq. 

(|. austr. 1 tab. 91 (1773). Cirsium tricephalodes f. DC. prodr. 6 p. 650 

(1837). C. Frisithales Vill. dauph. 3 p. 20 (1789) -non L. — Î. lunie, 

lulie. Livedi în locuri umede şi prin văi în regiunea montană. Dimbo- 
vicioara; Predeal, Buşteni. 

12. C. pauciflorum Spreng. syst. veg. 3 p. 375 (1826); Koch 

syn. p. 454%; Rehb. icon. germ. vol. 15 tab. 102; Boiss. fl. orient. 3 

p. D4D. Onicus pauciflorus W. et Kit. rar. hung. tab. 161 (1803). — 

4, lanie, lulie. Livedi în regiunea montană alpină. În Mehedinţi 
pe munţii Cloşanilor; Galbina; în Neamţu la Ceahlău ; în Suceava pe 
muntele Bida la Dorna şi pe Harcu spre culme, frecuent. 

13. C. heterophyllum All. îl. pedem. | p. 152 tab. 34(1785); 

DC. prodr. 6 p. 653; Koch syn. p. 456; Rehb. icon. germ. vol. 15 

tab. 107. Carduus heterophullum L. spec. p. 15%. Cnicus heterophyllus 

Willd. spec. pl. vol. 3 p. 1673. — Popul. Crăpuşnie. — Y, Iulie, Au- 

gust. Locuri mlăştinose turfacee în văi montane umede umbrose. Pe 

munţii Slănicului din Bacău; pe subt Ceahlău; în Suceava pe valea 

Barnarelului pe la Podu-Popei. 

14. C. Erysithales Scop. fl. carn. p. 125 ed. 1775; Ledeb. fl. 

ross, 2 p. 739; Koch syn. p. 455; Hehb. icon. germ. vol. 15 tab. 106. 

C. glutinosum Lam. fl. fr. 9 p. 27 (1795); DC. prodr. 6 p. 649. 

('.ochroleucum All. fl. pedem. n. 546; DC. prodr. 6 p. 648 exclus. variet.— 

d, lulie, August. Păduri şi văi umbrose, umede, în regiunea mon- 

tană subalpină. Valea "Țesnei; valea Cernei la Cloşani; Mânăstirea 
Bistriţa; pe valea Oltului pe la Coziea şi Stănişioara frecuent; Dimbo- 

vicioara, Pajerea; valea Prahovei de la Predeal până la Comarnic, 

forte mult; in Suceava pe Borca, la Broşteni pe Bistriţa, pe Neagra, 

pe Barnarul în chei şi la schitul Rarcu. 

15. C. erucagineum D(.. (|. fr. 4 p. 115 (1805). C. proemorsum 

Michl in Flora od. bot. zeit ann. 1520 pars Ip. 317; Rehb. icon. germ. 
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vol. 15 tab. 125 optime. — xx C. rivulari-oleraceum Koch syn. p. 1009 

disp. Cirsior. —Xx C. oleraceum-rivulavre Scheide ap. DC, prodr. 6 p. 

647. — Prin livedi umede. Predeal pe Susaiu. 

16. C. oleraceum Scop. [l. carn. p. 194 ed. 1772; DC. prodr.6 

p. 647; Koch syn. p. 455; Rehb. icon. germ. vol. L5 tab, 103. Onicus 

oleraceus L. spec. p. 1156. — Vulg. Crăpuşnie. Crăstăval. — 4, lunie, 

lulie. Prin locuri mlăştinose turfacee în livedile şi văile montane sub- 

alpine şi submontane. Horezu; Olăneşti; Corbeni, Curtea-de-Argeși ; 

Predeal; Sinaia (Grec. enum. p. 34); în Suceava la Broşteni pe Neagra, 
pe Barnare, Schitul Harcu. 

Ş 2. Limbul corolei pină la bază 5-partit; caulii nearipaţi. 

17. C. arvense Scop. fl. carn. p. 126 edit. 1772; Koch syn. 

p. 457 var. f; Ledeb. fl. ross. 2 p. 734; Rehb. icon. germ. vol. 15 

tab. 111 fig. 1: mite, forma macrocephala. Serratula arvensis L. spec. 

p. 1149. — Vulg. Pălimidă, Scăete, Crăpuşnic. — d, lunie- August. 

Prin locuri inculte, la câmpuri, drumuri şi mai ales prin mirişti aban- 
donate, pe lingă şi prin holdele de grâne, pe lingă căi şi garduri în 

comunele rurale şi urbane; specie forte comună (Grec. enum. p. 35). 

3. horridum Wimwm. el Urab. îl. siles. 3 p. 82 (1829); Koch syn. 

p. 457; Ledeb. fl. ross. 2 p. 735; Rehb. icon. germ. vol. 15 tab. 111 
fig. 2. Foile undulate, pinatitido-laciniate, laciniile cu marginile şi vîr- 

ful vîrtos spinose şi forte pungente: pe lingă drumuri în Suceava ubigue. 

[. setosum Ledeb. fl. ross. 2 p. 735. C. setosum M. Bieb. fl. t. c. 3 

p. 560 (1819); DC. prodr. 6 p. 645. C. arvense ş. integrifolium Koch. 

syn. ed. 2 p. 457. Foile plane, întregi sau dentate, sau şi pinatifido- 

sinuate, cu marginea setoso-eiliată, glabre; capitulele mediocre. Cu 

mult mai frecuentă ca cele lalte. Predeal; Ciocăneşti ; Comana; Olă- 

neşti; Câmpulung; Tulcea. | 
d. incanum Ledeb. loc. cit. C. iîncanum Fiseh. cat. hort. gorenk. 

an. 1512; DC. prodr. 6 p. 643. C. arvense d. vestitum Wimm. et Grab. 

ap. Koch syn.p. 457; Rehb. ic. germ. 15 tab. 111. — Foile plane întregi 

sau subsinuate setoso-ciliate; au paginea inferioră albicios-tomentosă ; 

capitulele mediocre sau micutele. Bratăşiani (Teleorman) ; Comana ; 
Bucureşti; Perişi, Crivina; Ploeşti; Buzău, 

48. ONOPORDON 1. ser. n. 027. 

1. 0. acanthium |. spec.p. 1155; DC.prodr.6 p. 618; Ledeb. A. 

ross. 2 p. 716; Rehb.ic. germ. 15 tab. 82.—Valg. Ghimpe- Mare: Pălă- 

midă. Seaiu- Măgăvese. Ciulin. — G lulie, August. Prin locuri ruderale, vi- 
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rane, drumuri, garduri, ziduri, holde; plantă ubiue (Grec. enum. p. 5%); 

Severin; Craiova; Rimnie; Curtea-de-Argeşi, Piteşti; Găeşti, Vultu- 

reanca, Titu; Comana; Bucureşti; Ploeşti, Câmpina; Galaţi, Tecuci ; 

Birlad ; Dobrogea. 

2. 0. tauricum Willd. spec. 3 p. 1687 (1800); Ledeb. lor. 

ross. 2 p. 717; Rehb. ic. germ. vol. 15 tab. 85. 0. virens f. tauricum 

DC. prodr. 6 p. 618. — 3 lulie, August. Locuri aprice inculte. Giurgiu; 

in Dobrogea meridională destul de freenentă, pe la Isaccea şi Măcin. 

49. SAUSSUREA DC. an. mus. vol. 16 p. 197 

4. S. discolor DC. |. c.p. 199 (1510); ejus prodr. 6p. 534%; 

Koch syn. p. 465; Rehb. icon. germ. 15 tab. 87. Serratula alpina *i. L. 

spec. p. 1145; S. discolor Willd. spec. 3 p. 1641 (1800). — d. lulie, 

August. Pe virfurile alpine. Culmea Scăriţei (Scărişioara) în Mehe- 

dinţi ; Buceci pe Caraimanu (Knecht. miss.) 

50. JURINEA (ass. bull. philom. 1521 p. 140. 

1. J. stoechadifolia DC. prodr. 6 p. 674 (1537); Ledeb. îlor. 

ross. 2 p. 769; Boiss. fl. orient. 3 p. 571. Serratula Stechadifolia M. 

Bieb. fl. t. e. 2 p. 266 (1808) et 3 p. 547 (1819); ejus cent. pl, rar. 

ruth. 1 p. 49. — I. lunie, lulie. Coste petrose aprice. Dobrogea pe la 

Cavgagia (Br. mis.) 

2. J. mollis ch). germ. excurs. p. 290 (1530); DC. prodr. 6 

p. 676; Koch syn. p. 467; Ledeb. fl. ross.2 p. 766; Rehb. icon. germ. 

15 tab. 77; J. blanda C. A. Mey. ind. cauc. p. 67. Carduus mollis 

L. spec. p. 1156. Serratula blanda M. Bieb. Îl. t. e. 3 p. 549. (1519). 

Serratula transsilvanica Spreng. syst. veg. 3 p. 388 (1826). — d, Maiu, 

lunie, Pe coste pe la locuri deschise. tuferişiuri menunte sau rărişiuri, 
poeni. Verciorova spre Gura-Văei; munţii Camenei la Poeana-Siubeiu 

(A. Degen.); Buceci pe laturea Costilei la Buşteni; loneşti, Vultureanca ; 
Băneasa, Comana; Sloboziea spre Bora ; Brăila; laşi; Dorohoi. 

Presenteză câteva mici modificaţii ce n'au dreptul d'a fi consi- 

detate ca specii distinte; ast-fel : fiind de statură înaltă ca de un me- 

tru şi calatida volumindsă, sum se găseşte pe la Severin şi Verciorova, 
este J. macrocalathia C. Koch in linnăa ann. 1551 p. 415; dacă are 
statura mediocră, calatida relativ nu mică, foliolele sale mai îngustiore 

fără bumbac araneos, foile radicale şi inferiore cu mult mai lungi de 
cât la cele lalte şi laciniile lor asemenea, este forma disă J. transsi- 

vanica a unor autori; dacă este de statură mică, ca de 30-45", ca- 
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latidele mai mici şi loliolele lor externe împăenjănale cun per alb 

bumbăcos destul de manifest, se referă la forma disă J. arachnoidea 

Bunge in Flora vol. 24 p. 157; Ledeb. fl. ross. 2 p. 766; Boiss. fl. 

orient. 3 p. 574. 

51. CRUPINA (ass. dict. 44p. 39; 30 p. 2309 

I. C. vulgaris Cass. |l. ce.; DC. prodr. 6 p. 565; Koch syn. 

p. 476; Rehb. ie. germ. vol. 15 tab. 18 f£. 1. Centuurea Crupina Li. 

spec. p. 1285. C. acuta Lam. fl. fr. 2 p.49 (1778).—- €. lulie, August. 

Pe coste aprice. Verciorova, Severin; Craiova, Segarcea; Comana; 

Băneasa ; în Dobrogea pe la Cocoşi, Babadagh, Mangaliea, Bairamdede, 

Copadin, Murfatlar, Constanţa, Gargalic, frecuentă. 

Trib. IV. CENTAUREE Calatidele pluriflore şi izolate, fievare re- 

presentând câte un capitul; florile tote sunt floscule. Acheniile glabre, 

au baza curbă hilul fiind lateral, corona adesea întocmită d'un pappus 

peros stufos. 

52. SERRATULA DC. qiss. comp. 3 p. 29. 

1. S. tinctoria L. spec. p. 1144; DC. prodr. 6 p. 667; Koch 

syn.p.466; hchb. ic. germ. vol. 15 tab. 71 fig. 1.— Y. lulie, August. 

Livedi, poeni şi rărişiuri de păduri. Valea Motrului pe la Broşteni; 

Craiova, Hubăneşti; Tirgujiul; Rimnic pe la pădurea Gurănoea; Cuu- 

tea-de-Argeşi; Pucioasa, Vulcana; Sinaia pe la plaiul Cumpeătu (Knecht. 

miss.); Ciocăneşti spre gară (Grec. enum. p. 35); Comana; Piatra, 

Osloveni; Neamţu. | 

Forma cea mai comună la noi este aceea cu foile aprope tote în- 

tregi : 5. integrifolia Willd. spec. 3 p. 1638, S. austriaca Wiesb. exc.!; 

a rar am găsit şi pe aceea cu foile inferiore întregi, cele superiore 

în partea lor inferidră pinatifide : vix $. germanica Wiesb. exsiec.! 

53. CENTAUREA /. gen. n. 57. 

Ş 1. Centaurium Cass. — Foliolele involucrului late ovale, avend 

mai totă marginea şi virful hialino-membranosă, întregă sau uşior 

erosionată, virful ştirbit sau avend un moţişior (mucron) mole. Ache- 
niile glabre cu pappus stufos. 

1. C. Jankze Drandza veget. dobro. in anal. acad. rom. ser. 2 

vol. 4 (1554) cum icone!— Y, lunie, lulie. Locuri aprice, mai mult 

sau mai puţin petrose. Costa dintre pădurea Babadaghului spre Cav- 

gagiea în Dobrogea (!). 
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| Ş 2. Jacea Juss. — Foliolele involucrului la virt cu apendic sca- 

rios nedecurent pe marginile foliolei, sau prea puţin decurent, apen- 

dicii intregi sau laceraţi, adesea aceia ai foliolelor inferiore şi medii 

sunt ciliaţi sau fimbriato-peclinaţi, fimbriea terminală mole. Acheniile 

cu pappus scurt sau pleşiuve. 
1. Apendicii rotundato-obtusi întregi, uşior laceraţi sau ciliaţi. 

Capitulele mari, florile purpurii. Fujacece. 
2. C. Jacea L. spec. 1293; DC. prodr. 6p. 570; Koch synon. 

p. 368; Ledeb. fl. ross. 2 p. 690; Rchb. icon. germ. 15 tab. 25. — 

Vulg. Albăstriţă. Dioc. Ghioc. Sglăvoc. Smoc. — Y. Totă vara. Livedi, 

poeni, locuri deschise; in regiunea montană şi câmpeană. Uraiova, 

Rubăneşti; Rimnic, Călimăneşti; Curtea-de-Argeşi; Stolnici (Grec. in 

Br. prodr. p. 302); Câmpulung pe la Mateiaşi; Predeal, Sinaia; bu- 

cureşti, Plumbuita; Bacău; Podu-Turcului: Neamţu Fontâna-la-Secu 

(Chan. exsic.); laşi; Botoşiani, Agafton; Fălticeni. — Varieză : 
a. genuina Koch syn p. 469; Ledeb. fl. ross. |. €. — (. Jaceu 7. 

cuculigera Rchb. germ. exc. p. 213 et icon. germ. |. €. (. amara s. cu- 

culigera DC. prodr. 6 p. 570; Vis. fl. dalm. 2 p. 32. (. amara var. 

panmonica Heuft. enum. banat. p. 106 (18585). — Apendicii tutulor 

foliolelor involucrului cochleariformi, întregi sau denticulaţi, însă cu 

câte una sau două spintecăluri profunde. 

Forma acesta nu trebue confundată cu (. amara L. spec. p. 1292 

tpica, care creşte în Franciea meridională pe la Montpelier „caulibus 

decumbentibus* şi care n'are portul erect, rigid, ramos, avend ramu- 

rile erecto-patule, cum sunt exemplarele nostre şi cele ce avem din 

Alsaciea şi («ermaniea ; 
“. lacera Koch |. c. C. decipiens Rehb. icon. germ. 15 tab. 28 

fig. 1 et Auct. germ. plur-non Thuill. fl. paris. ed. 2 p. 445. — Fo- 

liolele inferiore au apendicii fimbriaţi, cele următore îi au neregulat 
lacerato-fimbriaţi, cele superiore sau internele îi au parte întregi, parte 

sublaceraţi, la tote faţa dorsală oacheşe-castanie. 

3. C. indurata Janka in Flora ann. 1555 p. 444; ejus in linn. 

ann. 1360 p. 584. C. pratensis Auct. transs. plur.-non Thuill. îl. 

paris. ed. 2 p.441. C. microptilon Griseb. et Seh. iter. hung. n. 251 - non 

Gren. Godr. îl. fr. 2 p. 242. (! commutata, (. cirrhata Pore. et. Auct. 

wranss.- nec alior. — Livedi, câmpuri, pe lingă păduri. Ciocăneşti (C. 

pratensis Grec. in Br. prodr. p. 302 - non 'Thuill.); Predeal; Vaslui, 

Schitu-Rafaila; Rosnov ; Fălticeni. 

4. C. nigrescens Willd. spec. pl. 3 p. 22285 (1500); DU. 
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prodr. 6 p. 571; Koch syn. p. 469 var. £; Ledeb. fl. ross. 2 p.691. 

0, vochinensis Bernh. in Rehb. germ. exe. p. 214 (1830) et icon. 

germ. 15 tab. 26 cum planta nostra exacte qnadrat. An C. salicifolia 

M. Bieb. sec. DC. prodr. 6 p. 571? — . lunie, Iulie. Livedi prin lo- 

curi josnice. Bucureşti, vechiul Cismegiu. 

Specimenele nostre sunt de o asemănare exactă cu cele din Sti- 

riea ((. nigrescens Willd., synon. (. vochinensis Bernh. (. Kochii F. 

Schultz ab E. Reissmann), cu cele din Croaţiea ((. sciaphila Vukol.) 

şi cu cele din Ungariea centrală (C. transalpina var. microchaetes 
Borb ab ipso auctore). 

2, Apendicii foliolelor sunt prelungi şi pectionato-fimbriaţi, fim- 

briile reflexe, moi şi peniforme; capitulele mari; florile purpurii 
(Phrygie). L 

5. C. plumosa Lam. fl. fr. 2p. 51 (1793). C. nervosa Willd. 

en. h. berol. 2 p. 925 (1809); Koch syn.p. 471; Rehb. icon. germ. 15 

tab. 32; Gren. Godr. fl. fr. 2p. 246. C. austriaca Rochel rar. banat. 

tab. 36 (1828)-non Willd. C. phrygia DC. prodr. 6 p. 573-non L. fl. 

suec. ed. 2. — Vulg. Dtoc. Sglăvoc. Smoc. — Y, Iunie, Lulie. Păsciuni 

pe coamele alpine. Godeanu şi Murariu; Negoiu; Ghiţu; Oiticu; Pă- 

puşea; Buceci pe Caraimanu (Knecht.)! şi pe Costila. 

6. C. phrygia L..[l. suec.ed.2 n.775(1755); C. A. Mey. enum. 

cauc. p. 64 (1831). C. austriaca Willd. spec. 3 p. 2283 (1300); Koch 

syn. p. 470; Rehb. ic. germ. 15 tab. 30 fig. 1 (conf, A. Kern. veget. 

verhălt. 2 p. 264); Boiss. fl. orient. 3 p. 631. C. conglomerata C. A. 

Mey. ap. Poreius phan. nasseud. p, 117 et sua exsice.! Aceleaşi numiri 

vulgare. — d, lulie, August. Livedi, poeni de păduri; în regiunea 

montană superioră. Predeal, Azuga, Buşteni; Buceci (Knecht.)! Hangu; 

Rartu; laşi la Busnea. 

7. C. preudophrygia (. A. Mey. in Hupr. hist. stirp. fl. pe- 

top. p. 82 (1845); A. Kernerl. c. et in sched. n. 229 C. phryyia L. 

spec. p. 12857 (ex p.); Koch syn. p. 470; Rehb. icon. germ. 15 tab. 33 

f. 2 et Auct. plur.-non L. fl. suec. C. austriaca DC. prodr. 6 p. 573 

-non Willd. — Vulg. Dioc. Ghioc. Sglăvoc. Smoc. — Ă, lulie, August. 

Livedi, poeni de păduri în regiunea montană inferioră. Călimăneşti, 

Coziea, Stănişioara; Rimnie, Gurăndea; Curtea-de-Argeşi; Câmpulung; 

Rucăr, Pajerea; "Topoloveni, Leurdeni; Predeal, Azuga, Buşteni, Si- 

naia; Slănicu din Bacău; Bisea; Slănic; Piatra, Osloveni; în Suceava 

pe muntele Stănişioăra, pe Bida şi pe Hartu, 
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f. pumila. — Cyanus phruygius 5. pumilus Baumg. enum. transs, 3 
- 12 (1816). Centaurea phrugia b. monocophala Schur enum. transs. 
. 403 (1566). Semănă forte mult cu (!. cirrhataRehb. pat. germ. exc. 

p. 214. — În regiunea alpină. Buceci. 
=! ue 

8. C. stenolepis A. Kermn. wst. bot. zeit. ann. 18572 p.%5; 
Simk. enum. transs. p. 347; Velen. fl. bulg. p. 306. C! cirrhata Rehb. 
fil. icon. germ. vol. 15 tab. 31 (1853)-non Rehb. pater germ. excurs. 
p. 214 (1830) nec icon. pl. crit. vol. 10 fig. 1295 synon. (1 rhaetica 
Moritzi ap. Rehb. icon. germ. 15 tab. 31 fig. 1.— E, lunie- August. Livedi 
păsciuni, câmpuri, crânguri mai ales în regiunea câmpiilor. Vârciorova, 

Severin; Oreviţa, Vinjiu, Răcea; Baea-de-Aramă ; Tismana, Tirgujiul ; 

Craiova ; Drăgăşani; Curtea-de-Argeşi, Corbeni; Câmpulung ; Ciocă- 
neşti, Crivina, Perişi; Chitila, Bucureşti (Grec. enum. p. 35); Giurgiu 
Băncasa, Comana. 

f. fastigiata. Caraclerizată prin gruparea calatidelor la virtul 

căulului, grupare policefală, corimboso-fastigiată (an (, razgradensis 
Velen. îl. bulg. p. 3062). — Prin livedile dintre Vădeni şi Bumbeşti 
la Tirgujiul. 

) 

Ş 5. Psephellus DC. — Foliolele externe şi medii ale involucrului 
la virt en apendic triangular sau cam rotund avend marginea pectinată 
şi ocheşe ; cele interne cu apendic oval, lacerat sau cam întreg. Ache- 
niile glabriuscule, tote cu pappus conform, roşeat multiseriat. 

9. C. Marschalliana Spreng. syst. veget. vol. 3 p. 398 (1826); 

DC. prodr. 6 p. 576; Ledeb. fl. ross. 2 p. 697; Boiss. îl. orient. 3 p. 634 

C. sibirica M. Bieb. îl. t. c. 2 p. 348 (1808)-non L. — Y, Iunie, lulie. 

Pe coste aprice. La Birlad pe Dealu-Mare. 

$ 4. Camus Cass. Foliolele involuerului pe tâtă marginea încinse 
cu membrană scariosă pectinato-eiliată, cilii scarioşi moi. Acheniile cu 
pappus sau pleşiuve. Specii cu porlul mic sau debile, având florile 
mari albastre sau vinete. 

10. C. Cyanus [. spec. p. 1289; Sturm deutsch. h. 4; DC 
prodr. 6 p. 578; Koch syn. p. 472; Rchb. icon. germ. 15 tab. 37. 

Boiss. [l. orient. 3 p. 634. — Vulg. Florea grâului. Vineţele. — QC) Maiu, 
lunie. Câmpuri, grâne, drumuri, garduri rustice ; specie comună (Grec. 

enum. p. 35). — Severin ; Tismana; Tirgujiul; Craiova; Drăgăşiani ; 

Rimnic ; Piteşti; Găeşti, Vultureanca, Titu; Băneasa, Comana; Bucu- 

reşti; Perişi, Crivina, Ploeşti; Predeal; Buzău; Focşiani; Galaţi; 'Te- 

cuci; Birlad; Vaslui; Bacău; Neamţu; Dobrogea. 
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14. C. mollis W. cel Kil. rar. hung. tab. 219 (18512); A. Kern. 

veget. verhălt. 2 p. 276. C. montana var. 6. Wabhlenb. carpat. princip. 

p. 279 exclus. synon. (. montana Br. prodr. p. 303 et Auct. transs. 

-non [.. spec. p. 1289. — I, lulie, August. Plaiuri alpine şi văi sub- 

alpine. Muntele Coziea; Buceci la Oberşiea-Peleşiului, Valea-Babelor, 

(ostila; în Rartu pe Piatra-Zimbrului. 

Contrariu vederei lui Koch care, în Sinopticul Florei Germanice 

şi Helvetiee ed. 2 p. 472, reuneşte (. mollis W. et Kit. cu (. montana 

L.. ca sinonime, A. Kerner, |. c., dupo examenul lui Hauslentner, sta- 

bileşte diferenţa ce există între aceste plante; ast-fel: C. mollis W. et 
Kut. presenteză ca diferențe „stolonibus profunde subterraneis, longe 

lateque repentibus, foliis inferioribus minoribus cito marceseentibus 

ad basin caulis nunquam rosulatis latioribus et brevioribus, supra vi- 

ridibus subtus canescentibus, fimbriis squamarum inter omnes affines 

brevissimis * şi, mai pe urmă „Centaureae azillari, (. stricte et 

(. montane, ad quas accedit, diftert: radice latissime repente...“ aşia 

că caracterul său principal, comparativ cu congenerele sale, este ră- 

dăcina repentă lungă, stoloniferă, ceea ce nu există la cele lalte. 

12. C. axillaris Willd. spec. 3 p. 2290 (1800) exclus. synon. 

Koch syn. p. 472 cum var. %; Rehb. icon. germ. vol. 15 tab. 39 fig. 1. — 

(. stricta W. et Kit. rar. hung. tab. tab. 178 (1804). — Vulg. Vineţele. 
d, lulie, August. În regiunea montană alpină şi subalpină, pe stânei 

calcare. Păpuşea ; Dimbovicioara; Buceci în tot coprinsul de la Buşteni 

pină la Sinaia (Knecht.)! Ceahlău; în Rareu pe Piatra-Zimbrului. 

f. pinnatifida Schur enum. transs. p. 405 (1366) pro specie. An 

C. azillaris fi. carniolica Koch syn. p. 4722— C. seuzana Auct. transs. 

nonull.- non Vill. — Stânci calcare în localităţi cu congenera sa. 

13. C. napulifera hochel act. hung. evkon. ann. 1534 tab. 3; 

hchb. icon. germ.:15 tab. 37; Boiss. fl. orient. 3p. 637; Velen. îl. bulg. 

p. 310. C. tuberosa Vis. fl. dalm. 2 p. 33 tab. 12! — 9, Maiu, lunie. 

Locuri petrose aprice, pe costele munţilor lingă Megidie în Dobrogea 
(Br. miss ) 

Ş 5. Acrocentron Lass. — Foliolele involuerului la viri cu apen- 

dic coriace triangular nedecurent, scurt ciliat sau pectinato-ciliat, 

cilii rigidiori, cel terminal acuminat, uneori transformat în spin virtos. 

Acheniile cu lung pappus stufos. Plante robuste, macrocefale. 

1. Flaviflore. 

14. C. Salonitana Vis. in Flora ann. 1529 vol. 1 p. 25; Boiss, 
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fl. orient. 3 p. 666; Velen. (A. bulg. p. 324. C. Solonitana £. lanceoluta 

Vis. fl. dalm. 2 p. 36; Hchb.icon. germ. 15 tab.62fig. 1. (. latisguamu 

a. tauvica DC. prodr. 6 p. 559 (1337). C. centauroides M. Bieb. 1. t. 

c. 2 p. 359 (1808); Ledeb. îl. ross. 2 p. 708-non L. spec. 1298 cujus 

stirps habitat Italia meridion. Hispania, Monspelli „involucri squaimis 

ovato-lanceolatis ciliatis...* discrepat (conf. DC. 1. c.). C. tatarica Friv. 

plant. balkan. (an Willd. spec. pl. 3 p. 92979) — Y. lunie- Au- 

gust. Locuri aspre, petrose şi aprice, câmguri. În Dobrogea destul 

de frecuentă. Măcin, Greci; Periclie, Gargalic; Tusla, Mangaliea; Ba- 

şibunar. 
d. subinermis Boiss. |. c. Foliolele involuerului având virful fără 

spini sau c'un spinişior scurt; 

6. macracantha Boiss. 1. c. Foliolele involucrului la virf terminate 
cu spin robust şi de lungime egalând sau întrecend lungimea ei. 

15. C. orientalis |. spec. p. 1291; DC. prodr. 6 p. 557; Rehb. 

icon. germ. 15 tab. 59; Ledeb. fl. ross. 2 p. 707; Boiss. fl. orient. 3 

p. 666 exclus. synon. Bess. (anus orientalis Baumg. enum. transs. 2 

p. 25. — Y. lulie, August. Câmpuri, crângulețe, dimburi, la locuri 

deschise aprice. Oreviţa, Răcea, Drincea; Craiova, Segarcea; Cara- 

căl la Frăsinet; loneşti, Cacova, Vultureanea; Băneasa, Comana; Cio- 

căneşti, Chitila; Ploeşti, Buda, Băicoi; Feteşti; Brăila, Galaţi; 

Tecuci ; în Dobrogea: Măcin; Caranasib, Constanţa ; Gopadin, Bai- 

ramdede. 

f. aurantiaca. Flosculele portocalii. Pe la Măcin; rare-iocuri. 

> C. orientalis-stereophylla. Portul plantei şi forma foilor cum 

există la (. stereophylla Bess.; capitulele prin aspect şi mărime semăn 

cu cele de la (:. orientalis; însă apendicii foliolelor involuerului sunt de 

o formă intermediară acestor două specii, flosculele de un galben 

amestecat cu purpuriu. Prin grâne şi pe la drum în Dohrogea de la 

Gargalic spre Periclie în consorţiu cu părinții sti. 

16. C. rigidifolia bess. in litt. 1519 ap. DC. prodr. 6 p. 956; 

Ledeb. fl. ross. 2 p. 707. — Y, lunie, Iulie. Locuri deschise, câmpuri, 

Dobrogea ; Isaceea, Cocoşi; Niculiţel; Caranasib, Periclie, Gargalic. 

Prin portul şi florile sale galbene ţine mult de C. orientalis; 

însă apendicii foliolelor involucrului sunt oblung-triangulari, ocheşi- 

castanii pe faţa dorsală, nelaceraţi, dar subţire şi regulat ciliaţi pe 
margini, acuminaţi la virf, acumenul adesea spinescent; apendicii fo- 

liolelor interne cum sunt şi cei de la (. orientalis, capitulele ovoide 

de forma şi mărimea celor de la (. scabiosa L., flosculele galbene. Prin 
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forma foliolelor şi a apendicilor semănă mult cu (. stereophu/lla Bess. 

care nu există în Dobrogea. 

2. Purpurascente. 

17. C. Kctschyana leul. in Flora ann. 1555 vol. | p. 245; 

Neilr. diagn. p. 75-non Koch. (. Heujţeli Rchb. fil. deutsch. fl. vol. 15 

p. 52 et icon. germ. tab. 70 (1853). — d, Iulie, August. Regiunea al- 

pină, şi subalpină a munţilor mari. Păpuşea ; Buceci la Piatra-Arsă 

(Knecht.), în valea Albă pe Caraimanu şi pe Costila. 

18. C. atropurpurea W. et kit. rar. hung.2p. 121 tab. 116; 

Willd. spec. pl. 3 p. 2299 (1800); Neilr. diagn. p. 7%. (. calocephala 

7. atropurpurea DC. prodr. 6 p. 587. (. calocephala hehb. deutsch. 

vol. 15 p. 45 et icon. germ. tab. 58 sec. exemplaribus e Banatu lecta 

- non Willd. — d, lunie. Locuri petrose, stânci. Munţii de la Vereio- 

1ova spre Uura-Văei, în mod copios; Poeana-Cerneţului. 

19. C. stereophylia Pezs. enum. pl. volh. p. 35 n. 1142 (1822); 

DC. prodr. 6 p.580; Rehb. icon. germ. vol. 15 tab. 78 optime; Boiss. 

HI. orient. 3 p. 656. (. Scabiosa var. s. stereophulla Ledeb. îl. ross 2 

p. 701. — 0) lunie, lulie. Câmpuri, locuri deschise aprice, grâne, dru- 

muri, mirişti. “Turnu-Măgurele, Liţa; loneşti, Vultureanca ; Giurgiu, 

Sloboziea, Malu, Odăile; Buzău; Feteşti ; Bărboşi, Calica, Galaţi ; in 

Dobrogea pe la Caranasib, Constanţa, Bairamdede, Măcin. 

20. C. spinulosa liochel rar. banat. p. 76 fig. 70 (1528); DC. 

prodr. 6 p.572; Heulff. en. banat. p. 107; Rehb.icon.germ.15 tab. 4% 

fig. 5; (. Scabiosa 2. spinulosa Koch syn. p. 473. — Vulg. Ciolobot. 

Sylăvoc. — . lunie- August. Câmpuri, drumuri, crânguri, pe lingă 

păduri; în totă regiunea câmpeană meridională a ţărei pină in re- 

giunea submontană, frecuentă. Vereiorova, Severin; Baea-de-Aramă; 

Tismana; Lirgujiul; Craiova; Rimnic; loneşti, Cacova, Vultureanca ; 

Băneasa, Comana ; Titu, Ciocăneşti; Bucureşti ((. scabiosa Gre. enum. 

p. BD ex. p.); Ploeşti, Băicoiu; Buzău; Galaţi. 

f. adpressa Ledeb. ind. sem. h. dorp. ann. 1524 p. 3 pro specie. 

(. Secabiosa fi. adpressa Ledeb. fl. ross.2 p. 701. C. stereophu/lla Rchb: 

icon. germ. vol. 15 tab. 44 fig. 2-non Bess. — Locuri aride aprice. 

Comana, Gurbanu ; Pirlad. 

Capitulele ovoideu-turbinate uşior lândse; foliolele inferidre şi 
medii ale involucrului forte adprese, neapendiculate sau puţin apen- 

diculate însă terminate în spinişior negru uşior r&scurbat şi la baza 
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căruia, mai ales la foliolele medii şi superiore, sunt vreo 2-3 pă- 
rechi fimbriore scurte negre şi moi. 

21. C. Scabiosa |. spec. p. 1291; DC. prodr. 6 p. 580; hkoch 

syn. p. 479 ; Rchb. icon. germ. 15 tab. 42 fig. 1 et 2; Boiss. fl. or. 3 

p. 606 exeepto variet. — Y, lulie, August. Livedi în regiunea mon- 

tană. Rucăr la Valea-Muierei şi la Pajerea; Sinaia, Plaiul-Cumpătu 

(Inecht. leg.). 

Caracterele specifice principale, comparativ cu vecinele sale 

specii, se resumez în capitulele sale ovoide cam globose ; foliolele in- 

volucrale mai mult sau mai puţin pubescente sau lânose şi incinse la 
virf cu apendice lat negricios ciliato-fimbriat, fimbriile numerose lun- 

gicele şi cam înţesate unele cu ale altora, ciliul lerminal scurt şi ne- 
spinulos. 

f. coriacea W. et kit. rar. hung. tab. 195 (1304) pro specie. 

Rchb. icon. germ. 15 tab. 45 fig. 3; DC. prodr. 6 p. 580; Koch syn. 

p.473; Ledeb. fl. ross. 2 p. 701. — Câmpuri, livedi, crânguri, dru- 

muri, pe lingă păduri; lorte comună la noi în regiunea montană infe- 

Tioră şi în regiunea câmpiilor. Rimnie; Curtea-de-Argeşi ; Câmpu- 

lung ; Stolnici, Ionești, Vultureanca, Găeşti; Predeal, Azuga ; Ploeşti; 

Crivina; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti ((. Scabiosa Grec. enum. p. 25 

- non [..); Bacău; Tirgu-Frumos, Cotnari; Botogiani, Agafton. 
Diferă de forma genuină prin foliolele involuerului glabre, ne- 

lânose; apendicul foliolei este semilunar negricios şi mai ângust, la 

foliolele inferiore adesea putin exprimat; cilii seurți puţin numeroşi, 

cel termiual scurt mole sau subspinulos. 

Ş 6. Aerolophus Cass. ap. DC. Foliolele involucrului cu apendie 

scarios uşior decurent sau lat auriculiform (pterigoid) avend totă mar- 

ginea pectinato-ciliată, cilii marginali moi searioşi sau tăricei subspi- 

nuloşi, cel termina! de ordinar prelung virtos sau spinulos. Acheniile 

cu pappus stufos. De talie mediocră, băţose panieulate, microcelale. 

1. Partea decurentă a apendicilor lăticică, pterigoidă, virful pee- 

linato-ciliat mole. 

22. C. affinis Friv.in Flora ann. 1836 p. 435; Degen cost. 

bot. zeit. ann. 1895 n. 2. 6. stereoplulla f. affinis Griseb. spicil. 
rumel. 2 p. 237 (1844). (. cinevea Griseb. |. e. p. 236-non Lam. 

(!. dissecta Boiss. fl. orient. 3 p. 644 (1575) quoad plantam macedo- 

nicam ; Paneie elem. ad. fl. princip. bulg. p. +k- non Ten. prodr. (1315). 

(. Tavtarea Velen. fl. bule. p. 315 (1891). — d. lunie, Iulie. Stânei 

caleare, precipițiuri, fisuri stâneose prin văi montane umbrose numa 
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in Oltenia de partea nostră. Valea-Jiului între Lainici şi Vama Pă- 
iuşi; valea Oltețului la Polovraci d'asupra peşterei; Mânăstirea 
Bistriţa. 

23. C. maculosa Lam. encyel.meth. | p.669(1733); DC. prodr. 6 

p. 552; Koch syn. p. 474%; Rehb. icon. germ. 15 tab. 48; Boiss. fl. 

orient. d p. 647. (. paniculata L. (pro p.); Jacq. fl. auster. tab. 320; 

M. Bieb. 11. î.€. 2 p. 546-non Lam. (!. Biebersteinii DC. prodr. 6 

p. 558 et Auct. mult. C. vhenana Bor. centr. fr. p. 355 (1840). — 

(3 lunie-Septembre. Locuri aride, pietrişiuri, schisturi, humus, dea- 

luri, câmpuri. Specie forte respândită ((. paniculata Grec. enum. 
p. B5-non Lam.). — Vârciorova, Severin, Stirmina; Craiova; Tirgu- 

jiul; Rimnie; Călimăneşti, Brezoiu; Curtea-de-Argeşi ; Câmpulung ; 

Stolnici; loneşti, Cacova, Vultureanea; Băneasa, Comana ; Bucureşti, 

(iocăneşti; Perişi, Crivina, Ploeşti; Posada, Predeal; Câmpina, Slă- 

ni c; Buzeu, Beceni; Galaţi; Tecuci; Bacău; Tirgu-Frumos, laşi ; Do- 

brogea. 

Mult polimorfă considerată în aspectul său general; însă tot- 

deuna apendicii foliolelor involucrului sunt triangulari şi nigro-macu- 

laţi; acheniile cenuşii sau 6cheşi au totdeuna un pappus mai lung 

sau mai scurt de cât jumătatea lor. Lungimea pappului şi forma 

ovoidă sau ovoido-cilindrică a ealatidelor a făcut pe unii autori a creea 

aşia disele specii de C. Biebersteinii şi de C. rhenana. O formă mai 
deosebită la noi este: 

£. aggregata. Caulul înalt, robust, trece de 80 «", băţos şi ramos, 

ramurile simple, erecto-patule, foliate, port la vîrf 5—6 calatide scurt 

pedunculate şi îngrămădite, peduneulele de 1-—11/5*" lungime. — 

C. aggregata Fisch. et Mey in DC. prodr. 6 p. 555? — Platoul de la 

Galaţi către Calica pe lingă calea ferată. 

24. C. ovina Pall. in Willd. spec. pl. 3 p. 2292 (1800); DC. 

prodr. 6 p. 585; Ledeb. fl. ross. 2 p. 704 exclus. var. £.; Boiss. |. 

orient. 3 p. 648; Lindem. fl. chers. 2 p. 355; Velen. fl. bulg.p. 316 et 

exsic.! C. Hohenackerii Stev. enum. taur. p. 221 (1857) sed formă 

incano-tomentosa. — (7 Iunie, lulie. Locuri aride inculte, câmpuri, 

drumuri. În Dobrogea: Babadagh, lenisala; Copadin, Bairamdede. 

25. C. arenaria M. Bieb. fl. t. c. 2 p. 347 (exclus. synon.Gmel.); 

DC. prodr. 6 p. 581; Ledeb. fl. ross.2 p. 702; Boiss. fl. or. 3p.649; 

Lindem. fl. cherson. 1 p. 35% bene descripta. — An (. gracilenta Ve- 

len. fl. bulg. p. 321 (1891)? — (3 lunie- Septembre. Prin dunele mari- 

time, în Dobrogea: Constanţa pella Mamaea şi Tusla. 



SYNANTHERE 4 DĂ -] 

26. C. Tauscheri A. Kern. vegel. verhălt. 2 p. 279 (1575); A, 

Tauscher exsic.! — c3 lunie- August. Locuri aprice aride, oarecum 

năsipose sau argiloso-năsipose. Craiova (Br. miss.); Feteşti pe malu- 

rile Borcei. 

Bienică, robustă, băţosă. Capitulele mai măricele de cum sunt 
cele de la 0. maculosa; apendicii foliolelor involucrului mici, palid 

maculaţi sau cam nemaculaţi, puţin sau abia eiliaţi, cilii incolori, mar- 

ginile foliolelor lăticel auriculato-aripate, aripele membranose hialine; 

acheniile oacheşi cu pappus aproximativ egal cu lungimea sa. Se 

apropie mult de (. arenaria M. Bieb., dar lotuşi nu sunt identice. 

27. C. banatica A. lern. veget. verhălt. 2. 280 (1575) in notta. 

Borb. exsic! (.. arenaria Heutt. enum. banat. p. 105 (1858); Neilr. 

diagn. p. 75; Velen. fl. bulg. p. 320?-non M. Bieb. — 3 Iunie. Iulie, 

Locuri aprice cam năsipose, icrbă, burieni. In Dobrogea lingă Măcin 

calea despre Greci. 

Prin portul'şi aspectul stu aduce mult cu formele mici şi micro- 

cefale de C. maculosa Lam., însă capitulele sale sunt mai ângusticele 

și mai albo-lanate; foliolele involucrulu palide, abia a câte 3 nervuri 

dorsale puţin pronunţate, apendicii lor sunt membranoşi, foră maculă 

cilii moi şi hialini, marginile hialine auriculat-aripate. — Acestă formă 
se apropie mai puțin de (. arenaria M. Bieb. de cum se apropie (. 

Tauscheri A. Kern. —Cu (. tenuiflora DC. are cea mai multă asemenare 

prin forma şi caracterele capitulelor lor; diferă, însă, numa prin rami- 

fieaţiea sa paniculată şi nu paniculato-difusă. 

28. C. tenuiflora IC. prodr. 6 p. 584% (1537) exclus. synon. 

Gmelini; Boiss. fl. orient. 3 p. 6485; Velen. fl. bulg. p. 521. ('.ovina £. 

iicrocephala Ledeb. fl. ross. 2 p. 704. — 3 lunie, lulie. Câmpuri, 

locuri aprice aride, mărăcinişiuri. Galaţi pe platoul de la Bărboşi; în 

Dobrogea pe la Medjidie (Br. miss.), Babadagh, lenisala. 

29. C. Kanitziana Jankain Brândza veget. dobro. p. 45 (1884) 

cum tabula! — 3 lunie Iulie. Ripe stâncose în regiunea montană sep- 

tentrională a Dobrogei. Măcin pe muntele Suluc ; Başchioi, Alibeichioi 

pe muntele Sepelginu sau Consulu. 

f. a/bo-tomentosa. Alară de calatidele sale, ce sunt glabrescente, 

palide şi adesea cu micutele puncte glandulare aurii, totă planta este 

îmbrăcată cun indument tomentos albicios ce este cu mult mai abon- 

dent pe părțile inferiore ale sale. — Stânci caleare aprice în Dobro= 

gea. Monastirea Cocoşi, pe locul dis „La Cruce“. 
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- 30. C. jurineifolia bBoiss. diagn. ser. 2 fasc, 5 p. 73 (1556); 

Velen. fl. bulg. p.315.Centaurex rutitoli varietas ex. Boiss. fl. orient. 

3 p. 642 in notta. — Câmpuri, coste la locuri aride, mărăcinişiuri, 

tuferişiuri, poeni. — Vulg. Măturele. — Iulie, August. Golu-Drincei 

către vii; Găeşti, loneşti, Vultureanca ; Giurgiu, Băneasa, Comana; 

Ciocăneşti (Grec. enum. p. 35); în Dobrogea pe la Babadagh, Co- 

padin, Bairamdede, Măcin, Greci. 

31. C. pallida Friv. in Flora vol. | ann. 1855 p. 333; Rehb. ic. 

germ. vol. 15 tab. 53; Boiss. fl. orient. 3 p. 646. C. Karstiana Griseb. 
spicil. rumel. 2 p. 240 (1544)-non Scop. — d. lunie, Iulie. Locuri 

petrose, petrişi argilos. Verciorova către Gura-Văei. 

Specie rarissimă, forte interesantă subt punctul de vedere al 

florei nostre. — Specimenele sunt determinate de amicul A. de Degen. 

2. Partea decurentă a apendicilor puțin apreciabilă, virful pre- 

lung peetinato-eiliat, eilii tari, rigidi, cel terminal transformat în spin 

lungăreţ şi vîrtos. 
32. C. diffusa Lam. encyel. meth. 1 p.675 (1783); DC. prodr. 

6 p. 586; Ledeb. fl. ross. 2 p. 706; Boiss. fl. orient. 3 p. 650. C. par 

viflora M. Bieb. îl. t. e. 2 p. 257 (1508). C. ovina Willd. herb.- non 

Pall. — 23 Iunie—August. Locuri aride, inculte. Galaţi, calea despre 

Reni; în Dobrogea meridională aprope pretulindenea. 

£. brevispina Boiss. |. e. p. 651. Spinii foliolelor involuerului scurţi 

şi cam drepţi. — Cu forma tipică prin aceleaşi locuri. 

$ 7. Caleitrapa DC. — Foliolele involuerului forte adprese, la 
virf cu apendice cornoid din care resare câţi-va spini tari digitato- 

divaricaţi, cel median adesea cu mult mai lung şi forte. Acheniile cu 

sau fără pappus. Plante având portul diferit. 

33. C. solstitialis [. spec. p. 1927; DC. prodr. 6 p. 59%; 

Koch syn. p. 475; Ledeb. fl. ross. 3 p. 710; Boiss. fl. or. 3 p. 685. — 

Vulg. Pălămidă. Scaiu-galben. — (-) Iulie - Septembre. Locuri aride in- 
culte, la câmpuri, drumuri, păragini; comună în totă regiunea meridio- 

nală a ţerei (Grec. enum. p. 35). Severin; Craiova; Rimnie; Stolnici, Pi- 

teşti; Găeşti, Vultureanca, Titu; Ciocăneşti, Bucureşti; Comana; Te- 

cuci, Berlad; Bacău; in Dobrogea prin districtul Constanţa ubigue. 

î. Adami Boiss. ]. e. (. Adami Willd. spec. pl. 3 p. 2310. C.lap- 

pacea "Ten. ind. sem. ann. 1829 syll. p. 450. C. solstitialis fi. lappacea 
DC. prodr. 6 p. 594. Exemplare nedeplin desvoltate, de talie mică sau 

micutică, însă spinul median al foliolelor involuerale debil și nu 
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întrece, sau abia întrece, pe cele laterale. — Prin unele locuri cu 

forma genuină. 

34. C. Calcitrapa |. spec. p. 1297; Sturm deutsch. fl. h. 4; 

E rodi. 6 p. 597; Ledeb. fl. ross,, Ap. 111. Boiss, fl. orient. 3 

p. 689. — Ghimpe. Scai-ghimpos. Seăete. — 3 lalie - Septembre. Lo- 

curi aprice inculte, prin comunele urbane şi rurale; comun prin totă 

țera (Grec. enum. p. 35). Vâreiorova, Severin Craiova; Ciocăneșşti, 

Băneasa, Bucureşti ; Comana. 

35. C. iberica Trevir. in Spreng. syst. veg. o p. 406 (1526); 

DC. prodr. 6 p. 597; Ledeb. fl. ross. 2 p. 711; Hehb. icon. germ. 15 

tab. 67; Boiss. fl. or. 3 p. 690. C. caleitrapoides DC. prodr. 6 p. 597 

non Lin.; Rehb. ]. ec. — 3 lunie-Septembre. Tot prin locuri ca şi 

precedenta, de care la privire nu se deosebeşte; însă cea d'ânteiu are 

acheniile nepapose, pe când aceasta le are cu pappus când mai scur- 

ticel când mai lung. — Schela-(ladovei, Severin (Degen); Comana; 

Ciocăneşti; Feteşti; Cernavoda, Megidie, Constanţa. 

54. KENTROPHYLLUM Nec. clem. n. 155 etiam DC, 

1. C. lanatum DC. ct Duby bot. gall. | p. 293 (18285); DC. 

prodr. 6 p. 610; Koch syn. p. 468. Carthamus lanatus L. speep. 1165; 

Boiss. fl. orient. 3 p. 706. Carduncellus lanatus Moris. ap. Rehb. ic. 

germ. 15 tab. 15. — (3 Iulie, August. Câmpuri la locuri aprice. Vâr- 

ciorova, Severin; Bucureşti, Chitila; Comana; Buzău (Grec. enum. 

p. 35); Dobrogea, forte comună. 

55. CARTHAMUS 7ourn. inst. p. 457 t. 258. 

|. C. tinctorius |. spec. p. 1162; DC. prodr. 6 p. 612; koch 

syn. p. 467; Rehb. ic. germ 15 tab. 15. — Vulg. Sofran-neadevărat. 

Sofrăânaşi, Şofrinel. — () lulie, August. Plantă vulgară şi întreţinută 

în multe locuri pe ia ţeră în cultură pentru uzul tinctorial. 

II. LIGULIFLORE DC. 

Calatidele avend tote florile ligulate (sem;/loscule) şi hermatro- 

dite fertile. 

Ord. II]. Cichoraceae Juss. gen. pl. 165. 

Pe lângă caracterele generale precitate, Cichoraceele au stigma 

cu doui craci filiformi papiloşi, lungi şi revoluţi, fără înflătură articu- 

lară şi fără inel păros la bază. Plante lactescente, avend multă afi- 

nilate cu Lobeliaceele. 

Grecescu D, Dr, — C. 132%. 2 
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Subdivisiunea 1. Alveolele receptaculelor sunt paleolate 

Prib. 1. SCOLYMEAE Less. Pappus simplu coroniform sau duplu: 

cel exterior de cinci paleole, cel intern de cinei peri tari. 

56. SCOLYMUS Jouwrn. instit. p. 273. 43 

|. S. hispanicus |. spec. p. 1143; DC. prodr. 7 p. 76; Koch 

syn. p. 477; Hehb. ie. germ. vol. 19 tab. 1; Boiss. fl. orient. 3 p. 713.— 

7 lunie - Septembre. Locuri aride inculte. În Dobrogea meridională 

maritimă, mai ales pe lingă Constanţa, abundeză. 

Trib, II, HYPOCHERIDEZE Cass. Pappus stutos de peri plumoşi. 

57. HYPOCHZERIS 1. sen. n. pr5. 

Ş 1. 'Tote acheniile calatidei evident prelung-rostrate, la. cele 

interne rostrurile ma' lungi ca la cele externe; capitulele campanu- 

lilorme. 

4. H. Helvetica Jacq. fl. austr. 2 t. 165 (1774); Wult. în Jaeq. 

misc. 2 p. 25; H. uniflora Vill. prosp. fl. delph. p. 37 (1779); Koch 

syn. p. 491; Rehb. ie. germ. 19 t. 45. Achyrophorus helvelicus Scop. 

(|. carn. p. 116 (1772); DC. prodr. 7 p. 93.— d, lunie, lulie. Locuri cu 

ierbă şi stânci în regiunea alpină. Paringu (Barth. exsic.!); muntele 

Ghiţu; Buceci pe Caraimanu şi pe Piatra-Arsă (Knecht. miss.); pe 

Costila! plaiul Cumpetu la Possada; pe Rarcu. 

2. H. maculata |. spec. p. 1140; DC. prodr. 7 p.93; hkoch 

syn. p. 491; Rehb. ic. germ. 19 tab. 45.— Presenteză caule brachiato- 

ramos bi-tri-cefal, şi caule scapilorm monocefal. — 4, Maiu, lunie. 

Prin livedi şi locuri cu icrbă. Vereiorova, pajiştea despre Cerovăţu ; 

loneşti, Vultureanca; Băneasa; Comana; Ciocăneşii, Chitila, Bucu- 

veşti ; Perişi, Crivina ; Băicoi; Predeal. 

Ş 2. Acheniile centrale rostrate, cele periferice nerostrate sau 

forte puţin. Capitulele lungăreţe ângustidre. 
3. H. radicata |. spec. p. 1140; DC.prodr.7p. 91; koch 

syn. p. 490; Rehb. ic. germ. 19 tab. 46. Ac'myrophovus radicatus Scop. 

(1. carn. p. 117 ed. 1772. — Vulg. Buriană-porcească. — Y, Lunie, lu- 

lie. Prin livedi, locuri cu icrbă şi pe lingă păduri. Verciorova; dealu 

Stirminei; pe muntele Cozica la Stănişioara; Predeal, Sinaia; Bucu- 

veşti în livedile Cismegiului (probabil introdusă); în Suceava pe Slă- 

nişioara lalurea despre Iesle; la Broşteni pe Neagra şi la Schitul 

hartu. 
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4. H. glabra |. spec. p. 1140; DC. prode. 7 p. 90; Koch syn. 
Pe 490; Rehb. ie. germ. vol. 19 tab. 47. HI. ihracica Stev. in DC. 
prodr. 1. e. pro var 2. — Livedi şi pe locuri pietrose. Verciorova în 
pajiştea despre gura Cerovăţului; Baea-de-A ramă ; Corbeni pe Ghiţu. 

Trib. II. RODIGIEE DC. Pappus stufos de peri lungi simpli, moi. 

58. LAGOSERIS M. Bicb. A £. c. 3 p. 338. 
|. L. orientalis Boiss. îl. orient. 2 p. 982. L. Nemausensis M. 

Bieb. fl. t, e. 3 p. 538 (1819)-non Cass. bull. philom. ann. 1816 p. 200 
sub Ptevotheca. — Lagoseris bifila Auct. hung. — Q lunie, lulie. Pe- 
rişi cu icrbă pe la poalele munţilor de la Vereiorova şi în Valea= 
bahnei. 

Presenteză totă înfăţişarea de Prerotheca Nemausensis „ass. ; însă 
planta nostră are seapii floriferi cu mult mai inalţi, viguroşi, mai ra- 
mificaţi şi pare bienală ; dar calatidele sale sunt mult mai simile cu 
acelea de Lagoseris bifida Vis., fiind de mărimea şi aspectul acestora ; 
cu tote acestea diferă prin acheniile sale de ambele specii : tote ache- 
niile sunt de acceaşi lungime şi lineare, lungiludinal striate şi aptere, 
striaţiile celor marginale sunt subţirele şi netede, ale celor interidre 
subţirele şi eu asperităţi forte fine. Pe când la planta din l'rancia, Pte= 
rotheca Nemausensis Cass., acheniile marginale sunt scurte şi grose, pe 
faţa lor ventrală cu câte 3-5 coste pterigoile şi scabre (vid. Rehb. ic. 
germ. 19 tab. 78). Planta nâstră eorrespunde forte bine cu deserierea 
dată de Boissier, (loc. cit.) şi de aceea o referăm acestei specie. 

Subdivisiunea II. Alveolele receptaculelor sunt nude, nepaleol/ate 

Trib. IN. LAPSANOIDEE Less. Acheniile pleşiuve sau coronulate. 

59. LAPSANA Jurn. inst. p. 479. 

|. L. communis |. spec. p. 1141; DC. prodr. 7 p. 76; Koch 
syn. p. 477; Rehb. icon. germ. 19 tab. 20; Ledeb. fl. ross. 3 p. 770. — 
Vulg. Ierba-ile-sgăibi. Salata-cânelui. Sgrabunţică. — () Iulie, August. 
Păduri, locuri umbrose, erânguri ; plantă vulgară (Grec. enum. p. 26). 
Călimăneşti, Coziea, Stănişioara; Câmpulung; Sinaia ; Dealu-Mare; 
Mogoşoea, Băneasa, Bucureşti ; Comana; Slănic; Agapiea, Neamţu; 
Fălticeni; Broşteni, valea Barnarului. 

î. glandulosa-pilosa Schur. enum. lranss. p. 355 (1866). L. com- 
munus Ș. glandulosa Simk. băsnag. in kozlem. XV p. 569 (15 /3) 
Ii. adenoclades Borb.; A. de Degen exsic.! — Dealurile Cerneţului, 
Poroina; Craiova, Leamna:; Curtea-de-Argeşi; Bucureşti, 
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60. APOSERIS Necher c/em. 1 p. 37. 

1. A. foetida Lessing syn. p. 125; Koch syn. p. 477; Rehb. ic. 

germ. 19 tab. 3 fig. 2. Hyoseris faetida L. spec. p. 1137; W. et Kit. 

rar. hung. | tab, 49 (1500); Sturm deutsch. h. 37. Lapsana foetida 

Scop. fl. carn. 2 p. 115 (1772). — 4. lulie, August. Locuri umbrâse 
prin văi montane. Valea 'Lesnei la (iaura-Fetei. 

Trib. V. CICHORIOIDEE Seh. - Bip. Acheniile cu pappus coroni- 

form din paleole scurticele sau cupuliforme. 

61. CICHORIUM 7ourn. înstit. t. 272. 

1. C. Intybus [.. spec. 1142; DC.prodr. 7 p. 8%; Koch syn. 

p. 478; Rehb. ic. germ. 19 t. 6; Boiss. fl. orient. 3 p. 716. — Vulg. 

Dicoare. — Y. lunie- Septembre. Câmpuri, ogore, drumuri, locuri vi- 

vane în totă țera; din regiunea alpestră inferidră pînă în totă regiu- 

nea meridională a ţărei (C. Intpbus L. et C. glabratum Grec. enum. 
p. 36). Plantă forte r&spendită în totă țara. 

Trib. VI. LONTODONIDEE Seh. - Bip. Acheniile cu pappus stufos 

şi numa de peri drepţi plumoşi. 

62. LEONTODON /. gen. n. pi2. 

i. L. automnalis |. spec. p. 1125; Koch syn. p. 450; Rehb. 

verm. exe. p. 255 et ic. germ. 19 tab. 15. Oporina automnalis Don in 

DC. prodr. 7 p. 108. — “|. Iulie, August. Livedi, locuri deschise, ma- 

luri de coste pe lingă căi; din regiunea subalpină pină în cea câmpenă 

(Grec. enum. p. 36). Olăneşti, Rimnie; Călimăneşti, Coziea; muntele 

Ghiţu; Rucăr, Valea-Muierei; Câmpulung; Predeal, Sinaia; Titu,Gher- 

cani; Foeşiani, Odobeşti; Tirgu-Oena, Slănic; Piatra ; Broşteni. 

2. L. pratensis lhchb. germ. exc. p. 253. L. automnalis f. pra- 

tensis Koch syn. p. 480; Rehb. ie. germ. vol. 19 t. 15. Oporina pra- 

tensis var. 3. DC. prodr. 7 p. 109. Specimenele nostre sunt numa de 

pe virfurile alpine, scunde sau scundicele şi mi se pare că corespund 

cu planta lui Candolle din Alpii Elveţiei. L. automnalis 2) alpigenus 

Schur en transs. p. 356. L. oligocephalus Sehur 1. c. p. 357. L. 1q- 

pazaci Simk. enum. p. 352-non Lois; Mieracium Taraxaci L. spec. 

p. 1125-sed non Hieracium. — d, lulie, August. Pe virfurile alpine. 

Buceci pe Caraimanu şi Jipi (Knecht. miss.) ; Piatra-Mare. 

3. L. medius Simk. en. transs. p. 352 (1886). Apargia media 

Host, (1. auster. 2 p. 404 (1831). L. pyrenaicus car. pinnatifilum Koch 
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Koch syn. p. 481 (1544). — L. pseudotarazuei Schur enum. transs. 

p. 357 (1866). — L. clavatas Sag. et Sehn. carpat. centr. 2 p. 254 

tab. Let Il (1891). — I. ulie, August. Pe virfurile alpine. Buceci 

la Omu (Knecht.) 

4. L. croceus [lenke in Jacq. collect. 2 t. 16 (1738). Apargia 

aurantiaca W. et Kit. in Willd. spec. pl. 3 p. 1547 (1800). Leontodon 

pyrenaicus B. aurantiacus Koch syn. p. 481. L. alpinum Auct. transs. 

p. p.-non Willd. L. pyrenaicus Auct. transs. plur. -non Gou. illustr. 

p. 55 care diferă prin florile sale galbene şi prin foile ovate lanceolalte. 

3, Iulie, August. Pe virfurile alpine. Negoiu; Moldoveanu şi Păpuşea ; 

Buceci la Omu şi pe Caraimanu (Knecht.) 

5. L. hispidus [. spec. p. 1114; DC. prode. 7 p. 102. [. his- 
pidus var. a. culgaris Rehb. ic. germ. vol. 19 tab. 18. L. pastile var. a. 

rulgaris Koch syn. p. 482. Apargia hispida Host. Îl. austr. p. 424. — 

3. lulie, August. Livedi, locuri cu iârbă; din regiunea subalpină pină 

în totă regiunea câmpână (Grec. enum. p. 36). Baea-de-Aramă, Padesi; 

Lainici; Rimnic, Călimăneşti, Coziea ; Stolnici; muntele Ghiţu; Câmpu- 

lung ; Perişi, Mogoşoea, Bucureşti; Comana ; Predeal, Sinaea (/hrincia 

hirta Grec. enum. p. 26 -non Roth); Câmpina; Slănic; Bisca; Piatra; 

Monăstirea Neamţu; Broşteni ; Mălin, Falticeni; Botoşiani. 
3. caucasicus Rehb. germ. exe. p. 853 (1851). L. caucasicus Fisch. 

cat. hort. gorenk. 1812. Apargia caucasica M.Bieb. 11.t. €. 2 p. 247 (1505). 

Leontodon hastile var. d. opimus Koch syn. p. 432; Rehb. ic. germ. 

vol. 19 tab, 18. — Stânei, locuri cu icrbă în regiunea alpină. Buceci 

pe Costila în Valea-Albă ; Ceahlău. 

Specimenele nostre sunt de o asemănare perfectă cu cele din 

Tirol datorite lui Tretter. 
- danubialis Jacq. en. stirp. vind. p. 139 et 274 (1762). L. hastile 

L. spec. p. 1123 (1763); DC. prodr. 7 p. 102. L. hastile 3. glabratus 

Koch syn. p. 482; Rchb. ic. germ. 19 tab. 17. — Împreună cu forma 

genuină, de care se deosebeşte numa prin pleşiuviea tutulor mem- 

brelor. plantei. Olăneşti ; Coziea, Călimăneşti, Rimnic; Corbeni, ; Ne- 

goiu; Câmpulung ; Titu, Ciocăneşti ; Bucureşti (Grec. enum. p. 36); Si- 

naea, Predeal; Bisea; Botoşiani, Agafton; Broşteni în Suceava. 

6. L. asperum Rchb. germ. excurs. p. 252 (1830); ejus icon. 

germ. cichor. tab. 19 fig. 2; Boiss. fl. or. 3 p. 730; Heufi. enum. ban. 

p. 110. Apaigia aspera W. Kit. rar hung. vol. 2 tab. 110 (1804); Neilr. 

diagn. p 76. — E. lunie, Iulie. Crânguri, rărişi de pădure. Severin 

spre Bresniţa şi pe dealu Buliga ; în Vlaşea la Băneasa, 
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[e] f. aurantiacum. Ligulele tlosculelor de un galben portocaliu în- 

chis. Buceci în valea Urlătoarei (Knechl.) 

61. PICRIS /. gen. n. 07. 

|. P. hieracioides |. spec. p. 1115; DU. prodr. 7 p. 1235; Koch 

syn. p. 49%; Rehb. ic. germ. 19 tab. 24. Crepis hievacioides Lam. Îl. 

fr. dp. IL. Pieris rudevralis Sechm. in Willd. spec. 3 p. 1558. P. pa- 

leacea Vest. syll. soc. ratisb. P. arvalis Jord. ap. Bor. suppl. 13. — 

Livedi, locuri aprice; din regiunea montană intferioră pînă în cea câm- 
penă (Grec. enum. p. 36). Valea Motrului pe la Broşteni; Rimnic, Că- 

limăneşti ; Curtea-de-Argeşi, Ghiţu; Stolnici; Titu, Ciocăneşti, Cri- 

vina; Buftea, Bucureşti; («omana; Sinaia; Câmpina; Beceni; Dobrogea. 

6. crepoides Koch syn. p. 4Stet Auct. plur. P. crepoides Saul. in 

Flora ann. 1830 p. 409. Are capitulele şi ligulele floricelelor mai mari, 

asemenea şi acheniile măricele, foile şi mai oblung-ovate. — În re- 

iunea montană şi subalpină. Baea-de-Aramă; Călimăneşti, Coziea ; 

Riu-Vadului; Predeal, Sinaia; Broşteni pe muntele Bida şi pe Rartu. 

Trib VI. SCORZONEROIDEE Sch.- Bip. Acheniile cu pappus stulos 

de peri drepți plumoşi în amestec şi cu peri simpli neplumoşi. 

63. TRAGOPOGON /. gen. n. 90. 

1. T. pratensis [. spec. p. 1109; DC. prodr. 7 p. 113; Koch 

syn. p. 456; hehb. ic. germ. 19 t. 37. — Vulg. Barba-Capre. Ţiţa- 

Caprei. — 93 Maiu-lulie. Livedi, poeni, pe la drumuri şi prin grâne 

(Grec. enum. p. 36). Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti; Comana; Agapiea, 

Neamţu ; 'Lirgu-Frumos, Cotnari; Roman. 
5. tortilis G. Mey. chl. hanov. p. 454 (1336); Koch syn. p. 486; 

Rehb. 1. c. fig. 2 b., avend foile undulate cu virful rescurbat sau con- 

torse. Adesea cu forma genuină, frecuent. 

2. T. orientalis |. spec. p. 1109; Koch syn.p. 456; Rehb. ic. 

germ. vol. 19 t. 39. 7. undulatum f. orientale DC. prodr. 7 p. 113. — 

Vulg. Basba-caprei. — 3 Maiu-lulie. Livedi, pe lingă tuterişe, dru- 

muri, câmpuri ; specie comună. Severin, dealurile Cerneţului ; Câmpu- 

lung; Câmpina, Brebu, Slănic; Odobeşti; Bacău; Piatra; Broşteni; 

Fălticeni ; Botoşiani; laşi; Dobrogea. 

3. T. major Jacq. fl. austr. p. 19t.29; DC. prodr. 7 p. Ll2; 

Ledeb. fl. rosz. 2 p. 784; Pehb. ic. germ. 19 t. 37. — Vulg. aseme- 

nea. — Maiu-lulie. Chitila, Bucureşti, Băneasa (Grec. enum. p. 36); 

Comana, Băneasa din Vlaşea; prin Dobrogea, frecuent. 
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4. T. campestris bess. cnum. p. 54 (1522); DC. prodr. 7 p. 114%; 

Ledeb. îl. ross. 2 p. 78%; Velen. fl. bulg. p. 356. 7. majus f. steno- 

phyllum Boiss. îl. orient. 3 p. 747. — Livedi, câmpuri, drumuri. — 

3. Maiu-lulie. Verciorova, Severin, Hinova; Vultureanea ; Comana ; 

Bucureşti, Chitila, Perişi; Brăila; laşi; Botoşiani; in Dobrogea. 

5. T. floccosum W. ct Kit.rar. hung. 2p. ll6tab. 112 (1505); 

Koch syn. p. 456: Ledeb. fl. ross. 2 p. 757; DC. prodr. 7 p. 114; Rehb. 

icon. germ. 19 tab. 42; Boiss. fl. orient. 3 p. 748. — 3 lunie, lulie. 

Locuri josnice năsipose în Dobrogea: Cernavoda către Megidie (Br.) 

64. SCORZONERA /. ecn. n. 906 (excl. spec.) 

Ş 1. Florile galbene. 

|. S. hispanica |. spec. p. 1ll2; DC. prodr. 7 p. 120; Koch 

syn. p. 458; Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 794. — 3 Iunie, lulie. Prin tu- 

ferişe şi poeni. Comana la Valea-Balotă, spre Gurbanu şi Băneasa; 

Tecuci prin lunca Zeletinului. — Varieză: 

o. latifolia Koch |. c. Rehb. ic. germ. 19 tab. 55 t. 2. Foile late, 

ovale, sau elongato-lanceolate (S. /ispanica f. glastifolia koch |. c.) 

neundulate atenuate in pețiol, la virt acuminându-se, marginea adesea 

parţial dentată ($. denticulata Lam. Îl. fr. 2 p. 82). 

2. intermedia Rochel rar. banat. p. 70 fig. 62. Foile late, forte 

oblongate şi undulate, amplexicaule ovato-lanceolate, acuminate, în- 

tregi, glabre ; 

“. asphodelloides Wallr. ann. bot. p. 9%; Koch 1. c. Foile forte 

ânguste, lineare şi oblongate, carinate şi cam vaginante la bază. 

2. S. austriaca Willd. spec. pl. 5 p. 1798; Koch syn. p. 1457; 

Ledeb. fl. ross, 3 p. 792; Rehb. ic. germ. 19 tab. 32. S. humalis Jacq. 

(|. auster. t. 36; DC. prodr. 7 p. l20-non L. — 4, Aprilie, Maiu. Pe 

costele calcare ale munţilor din Dobrogea, între Măcin şi Greci. 

3. S. humilis [.. fl. suec. ed. 2 p. 267 (1755) et spec. p. 1112; 

Koch syn. p. 487; Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 793; Rehb. |. c. fig. 2. — 

Ș. lanata Sehrank. baier. îl. 2 p. 306 (1789). — d. Maiu, lunie. Prin 

livedi şi locuri cu icrbă oarecum umede. laşi pe la Hăpedea (an 5. us- 

triaca fi. lanuginosa Br. prode. p. 3122); Botoşiani, Agafton. 

Ş 2. Florile purpurii. 

4. S. purpurea |. spec. p. lll5; DC. prodr. 7 p. LIS; Koch 

syn. p. 498; Ledeb. îl. ross. vol. 3 p. 791; Rehb. ic. germ. 19 tab.5 

fig. 1. — , lulie, August. Păsciuni pe plaiurile munţilor. Godeanu ; 
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muntele Coziea; Negoiu pe muntele Florea; Dobriaşiu şi Păpuşea; 

Buceci, Predeal. 

5. S. rosea W. et Kit. rar. hung. 2 p. 127 t. 121 (1804); DC. 

prodr. 7p. 1le; Koch syn.p. 489; Rehb. ie. germ. 196.2 

Ș. purpurea f. vosea Ledeb. îl. ross. 3 p. 791— d. lulie, August. Livedi şi 

stânci cu ierbă în regiunea alpină şi subalpină (Grec. enum. p. 36). — 

Bulzu; Ghiţu; Oiticu; Buceci; Predeal, Piatra-Mare; Ceahlău; Hartu. 

65. PODOSPERMDM DC. /. f-. 4 p.6i 

Ş 1. Tote foile linear-ânguste, întregi. 

1. P. molle Fisch.et Mey. ind. VI petropol. p. 21 (1841); Ledeb. 

(l. ross. 2 p. 783; Lindem. fl. cherson. 2 p. 369. P. villosum Stev. in 

DC. prodr. 7 p. 111 (1538) exclus. synon. Bieberstenii. Scorzonera 

mollis M. Bieb. fl. t. c. 3 p. 522 (1519); Boiss. [l. orient. 3 p. 761. — 

Î, Maiu, lunie. Prin locuri cu ierbă, în Dobrogea pe muntele Ţu- 

|uiatu lingă Greci (leg. D. Brânză). 

$ 2. 'Tolte foile oblungi lanceolate şi în mare parte pinatifide sau 

pinatisecte. 
2. P. canum(. A. Mey. ind. cauc. p. 62 (1831); Ledeb. fl. 

ross. 2 p. 781. P. Jacguinianum Koch syn. ed. 1 p. 427 (1837); Rehb. 
icon. germ. 19 tab. 35. P. octangularis DC. prodr. 7 p. 110 (1838) -non 

Scorzonera octangularis Willd. Scorzonera laciniata Jacq. îl. austr. 4 

tab. 305 (1776)-non L. — Y. Maiu, lunie. Livedi la locuri umede jos- 

nice, lunci. Corbii-Mari; Comana; Bucureşti; Lunca-Ţigăneştilor pe 
Zeletin în Tecuci; Vaslui, Lipovăţ; laşi, Briazu. 

3. P. laciniatum DC. fl. fi. 4 p. 62 (1804); Koch syn. p. 489; 

Ledeb. fl. ross. 2 p. 782; Rehb. icon. germ. 19 tab. 35 Scorzonera 

laciniata L. spec. p. 1114; Boiss. fl. orient. 3 p. 754. S. octangularis 

Willd. spec. 3 p. 1506. — 3 Maiu; lunie. Prin livedi umede josnice, 
lunci. Alexandriea; Comana; Buztu spre Merei; Brăila; Podu-Turcu- 

lui prin lunca Zeletinului; Birlad; Vaslui; laşi. 
f. integrifolium Doll. rhein. fl. p. 539 (1845); Ledeb. fl. ross. 2 

p. 782; Rchb. icon. germ. 19 tab. 34 fig. 2. P, laciniatum "i. subulatum 

DC. prodr. 7 p. 111. Podu-Turceului prin lunca Zeletinului. 

66. TARAXACUM /uss. gen. p. 169. 

4. T. serotinum Poir. encycl. meth. suppl.4 p. 73 (1516); Sadl, 

fl. com. pest. 2 ann. 1826; Koch. syn. p.493; Rehb.ic. germ. 19 t. 51. 

Leontodon serotinum W. et Kit. ra, hung, p. 119. 114 (1804). — 
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4, Iulie - Septembre. Prin ierbă la locuri uscate aprice. Comana; Le- 

hliu; Feteşti; Buztu; Brăila; Bărboşi; Dobrogea pe lingă Babadagh 

şi Constanţa etc. 

2. T. officinale Wicc. prim. fl. hols. p. 3 (1780); Koch. syn. 

p. 492; Rehb. icon. germ. 19 t. 53, 54, 55. T. Dens-Leonis Dest. fl. 

at. 2 p. 228 (1800); DC. prodr. 7 p. 145. Leontodon- Taraxacum Li. 

spec. p. 1112 sed nomen genericus improprius. — Vulg. Păpădie. Pa- 

padea. — Ă, Aprilie- Septembre. Specie al căreea port sau întăţi- 

şare este forle varie ; specie comună în tote părţile ţărei (Grec. enum. 

p. 36. — Diteritele sale forme se pol reduce la urmetorele tipuri 

descrise în autori ca specii proprii sau ca varietăţi ale speciei 

prezente : 

a. Foliolele externe ale involuerului sunt reflexe, cele interne 

erecte şi coadunate. 
a. genuinum Koch |. c.; Reho. |. e. tab. 53; Boiss. Îl. orient. 3 

tab. 787. 7. Dens-Leonis DC. prodr. 7 p. 145.— Foliolele externe ale 

involuerului ângust-lanceolate, cele interne înguste şi la virt necorni- 

culate ; foile inegal şi profund lobate sau runcinate, loburile acute. Prin 

livedi, locuri cu ierbă, grădini, garduri. Alexandriea ; Comana; Bucu- 

reşti; Câmpulung; Câmpina, Ploeşti; Bacău ; Piatra, Neamţu; Broş- 

teni; Mălin ; Fălticeni; laşi; Dobrogea ete. 

f. glaucescens Koch |. c.; Boiss, |. e. Leontodon giaucescens M. 

Bieb. fl. t. c. 2 p. 406 (1808). L. corniculatus Kit. ap. Sehult cest. îl. 2 

p. 406 (1814). Tarazacum glaucescens DC. prodr. 7 p. 145 et T. cor- 

niculatum ejus 1. e. p. 146. Foliolele externe ale involucrului ângust- 

lanceolate, cele interne la virf corniculate ; în colo portul pecedentei 

şi prin asemenea locuri. Buşteni, Sinaia în părţile de jos; Conţeşti ; 

Bucureşti, Băneasa, Mogoşoea, Chitila; Lehliu; in Dobrogea. 

. alpinum Koch |. e. Rchb. ie. germ. 19 tab. 5% f. 2; Boiss. |. e. 

Leontodon atpinum Hoppe in Sturm. deutsch. h. 41 (1821). L. cauca- 

sicus Stev. mem. acad. mosec. 4 p. 160 (1856)-non Fiseh. (1512). L. mi- 

gricans Kit. ap. Sehult. west. fl. 2 p. 405 (1814)? — Foliolele externe 

ale involuerului sunt ovate sau ovato-lanceolate subreflexe, cele in- 

terne necorniculate. Păsciuni alpine. Tutila, Godeanu; Buceci, Predeal. 

b. Foliolele externe ale invol. late ovate, tote adprese, erecte. 

“. laevigatus Boiss. |. e. Leontodon levigatus Willd. spec. pl. 3 
p. 1546 (1800). L. tarazacoides Hoppe ap. Sturm. deutsch. h. 41 

(1821). Tarazacum officinale î. tarazacoides Koch. 1. e. — Foliolele ex- 

terne ale involuerului ovato-lanccolate, cele interne linear-ânguste la 

virf corniculate. — Petrişiuri, ierbă, garduri, Bucureşti; Comana. 
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2, /ividum Koch |. c.; Boiss. |. c. p. 785 Behb. ic. germ. l9 tab. 55 

lig. 2 et 3. Leontodou lividum W. et Kit. rar. hung. 2 tab. 115 (1504), 

Turaxacum palustre DC. fl. tr. 4p. 45 (1805). 7. lanceolatum Poir. dict. 

encyel. 5p. 549. T. leptocephalum Rehb. ic. germ. vol. 19 tab. 55 fig. 4 

(1560). — Leontodon salinus Poll. pal. 2 p. 351. L. erectus Hoppe in 

Sturm ]. c. Scorzonera acaulis Will. spec. pl. 3 p. 1508. — Foliolele 

involucrului au multă asem&nare cu cele de la Scorzonera: cele ex- 

terne late ovate cu marginea exprexiv membranoidă adprese şi in- 

bricate pe cele interne care nu fac mult contrast cu cele externe şi 

care la virt nu sunt coniculate; foile oblungi ânguste, linear-ânguste 

sau linear lanceolate, aprope întregi sau sinuate, rareori subrunci- 

nato-lobate.—Prin locuri umede josnice sasluginose. Tecuci; Comana ; 

in Dobrogea pe la Caracoium prin mlăştinile de subt vii. 

67. CHONDRILLA /. gen. n. 10 

1. C. Juncea [.. spec. p. 1120; DC. prodr. 7 p. 142; Koch. syn. 

p. 495; Dehb. ic. germ. 19 tab. 49 et 50. — 3 Iulie, August. Locuri 

inculte, pe lingă drumuri şi prin mirişti; specie forte comună (Grec. 

enum, p. 36). Merişiăni, Piteşti; Bucureşti, Ierestrău, Chitila; Co- 

mana; Beceni; Dobrogea ubigue. 

Trib. VIN. CREPIDOIDE.E Boiss. Pappus numa de peri simpli se- 

Uferi stufos, susţinut pe un rostru, dar care adesea lipseşte, rostrul 

insă este nemuricat la bază. 

Ş$ 1. Acheniile plano-compresate. 

63. PRENANTHES 1: gen. n. ir 

1. P. purpurea [. spec. p. 1121: DC. prodr. 7 p. 194%; koch 

syn. p. 49%; Rehb. ie. germ. vol. 19 tab. 57. Chondrilla purpurea Lam. 

eneyel. mâth. 2p. 78. — d, lulie, August. Păduri în regiunea mon- 

tană. Culmea Cernei pe Serărişioara la Păltinei. Sinaia în valea Urlă- 
toarei (Knecht. miss.); Monăstirea Neamţu (Chania exsic.!). 

69. CEPHALORRYNCHUS Bois. diagn. ser. 1 fasc. 4 p. 28. 

1. C. hispidus boiss. |. c.(1544); ejus fl.orient.3p.521; Velen. 

(]. bulg. p. 554%. Prenanthes hispida M. Bieb. fl. t. e. 2 p. 245 (1808). 

P. tuberosa Stev. mem. de la soc. des natur. de mose. V.p.59(1817); 

M. Bieb. îl. t. e. 3p. 529. Lactuca hispida DC. prodr. 7 p. 139; Ledeb. 

(1. ross. 5p. 307. [. microcephala DC. prodr. 7 p. 134% (1838).— 3 Maiu, 
lunie. Păduri, tuterişiuri pe costele petrose ale munţilor. Verciorova 

către Gura-Văei (Degen). 
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70. LACTUCA i. gen. n. 90). 

Ş 1. Cu flori albastre sau purpurii. 
1. L. perennis |. spec. p. 1120; DC. prode. 7 p. 155; Koch 

syp, p. 496; Ledeb. fl. ross. 2 p. 802; Rehb. ie. germ, vol. 19 t, 72. — 
4. Maiu, Iunie. Prin miei tuterişiuri pe costele pelrose ale munţilor 
la Vereiorova pe la capătul Cataractelor (Grec. in Br, prodr. p. 317). 

Ş 2. Cu flori galbene sau sulfurii. 
2. L. muralis Fresen. laschenb. p. 48, (1832); DC. prodr. 7 

p. 139; Koch syn. p. 496; Ledeb. fl. ross. 2 p. 607; Rehb. ic. germ. 
vol. 19 t. 66. Prenanthes muralis Li. spec. p. 1121. Chondrilla muralis 
Lan. enceyel. meth. 2 p. 78. Mycellis muralis Rchb. germ. exe. p. 272 el 
in icon. Phomnizopus muralis Koch syn. ed. 1 p. 430. — Vulg. Susaiu- 
pădure. Susaiu-sălbatic. — 7 Talie, August. Păduri în regiunea mon- 
tană subalpină şi alpestră, Cerneţi; Broşteni; Baea-de-Aramă ; Tis- 
mana; llorezu; Olăneşti; Coziea; Corbeni; Curtea-de-Argeşi; Câmpu- 
lung; Sinaia; Câmpina; Bisca; Bacău; Dena; Piatra; Agapiea (Grec. 
enum. p. 36); în Suceava pe Borca, pe Bistriţa, Barnaru, Schitu-Rarău. 

3. L. quercina |, spec. p. IIIS; DC. prodr. 7 p. 138; Ledeb. 
Il. ross. 2 p. 806; L. quereina a. pinnatifida Bisch. în Rehb. icon. 
germ. vol. 19 tab. 68. L. stricta W. el Kit. rar. hung. | tab. 48 
(1500); Koch syn. p. 496. — 0). Prin tuferize pe dealuri. Culmea 
Cernei la Păllieni; Babadagh. 

4. L. Chaixii VIII. prosp. p. 32 (1779); DC. prodr. 7 p. 128 (5). 
L. sagittata W. et Kit. rar. hung. tab. | (1799); DE. c.p- 1965 
Koch syn. p. 496; Ledeb. 11. ross. 2 p. 504. L. guereina b. integrifolia 
Bisch. in Hchb. ic. germ. 19 tab. 69. — Vulg. Susaiu. Crestăţea. Tăl- 
hărea. — O lunie, lulie. Prin păduri în părţi delurose. Cerneţi; Tis- 
mana; Culmea-Gernei pe la Curedea ; Craiova; Leurdeni, Topoloveni ; 

Ciocăneşti; Comana; Tecuci. 

5. L. saligna |. spec. p. 1119; DC. prodr. 7 p. 136; Koch 

syn. p. 495; Ledeb. fl. ross. 2 p. 804; Rchb. ie. germ. 19 tab. 69. — 
G Iulie, August. Prin locuri inculte, câmpuri, grâne, mirişti, garduri ; 
plantă vulgară (Grec. enum. p. 36). Craiova; Leurdeni ; Găeşti, Vul- 
tureanca, Titu, Ghergani; Ciocăneşti , Bucureşti; Comana; Galaţi ; 
Tecuci; Dobrogea. 

6. L. Scariola |. spec. p. 1119; DC. prodr. 7 p. 127; Koch 
syn. p. 495; Ledeb, |. e. p. 505; Rehb. ie. germ. 19 tab. 70. L. virosa 
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Auct. nonnull. - non Lin. — 3 lulie, August. Locuri inculte şi virane, 

drumuri, garduri, câmpuri, mirişti; plantă forte comună. Severin ; 

Titu; Ciocăneşti, Bucureşti ; Crivina (LL. Scariola et L. virosa Grec, 
enum. p. 36); Neamţu (Chan. exsic.); Birlad; laşi. 

7. L. sativa L. spec. 1115.—Vulg. /ăptuci şi impropriu Saladă 
sau Salată; apoi varietatea sa /. romana Hortul. — Vulg. Marole sau 

Marule, sunt vulgarizate şi întreținute prin cultură pentru uzul ali- 

mentar. — (9) Totă vara. 

71. SONCHUS 1. zen. n. 995. 

1. S. oleraceus Lin. spec. p. IlI6 variet. z et 6; Wall. 

sched. erit. p. 431 (1822); Koch syn. p. 497; Ledeb. îl. ross. 2 p. 835; 

Rchb. ic. germ. vol. 19 tab. 59. S. ciliatus Lam. Îl. fr. 2 p. 87 (1778); 

DC. prodr. 7 p. 185. S. laesis Vill. dauph. 3 p.153 (1789). Hieracium 

oleraceum Scop. Îl. carn. n. 975. — Vulg. Susaiu. Susan. — (0) lunie = 

Septembre. Locuri necultivate şi ruderale; plantă comună prin totă 

jera (Grec. enum. p. 37). Rimnie; Câmpulung; Bucureşti ; Câmpina; 

Buzeu ; Bacău; Fălticeni ; Dobrogea. 

2. S. asper Vill. dauph. 2 p. 155 (1759); M. Bieb. A,t.c.3 

p. 526 (1508); Koch syn. p. 497; Ledeb. 1. e. et Auct. recent. $. asper 

variet. get& Lin spec. p. 117. — Vulg. Susaiu.. Susan. — 0) lunie - 

Septembre. La locuri necultivate şi mai ales ruderale. Călimăneşti, 

Himnic; Ciocăneşti, Buftea, Bucureşti (Grec. enum. p. 37) ete. Plantă 

comună prin totă ţera. 

3. $. arvensis |. spec.p. 1116; DC. prodr. 7 p. 137; Koch 

syn. p. 498; Ledeb. fl. ross. 2 p. 835; Rehb. icon. germ. 19 tab. 61 

fig. 1; Boiss. fl. orient. 3 p. 798. — Vulg. Susaiu. Susan. — (O lunie - 

August. Prin locuri şi livedi umede, şianţuri, rupturi de coste, dru- 

muri; se întinde din regiunea subalpină inferioră pînă în câmpiile in- 

feriore (Grec. enum: p. 37). — Varieză: 

d. genuinus. Capitulele mari sau măricele in paniculă umbelato- 

corimboidă ; involuerul de ordinar netomentifer, foliolele externe ovato- 

laneeolate, ele şi pedunculele glanduloso-hispide. — Coziea şi pe valea 

Oltului în sus; Sinaia prin Valea-Rea (Knecht.) asemenea spre Is- 

voru şi Possada; Comana ; Tecuci. 

£. uliginosus. — N. utiginosus M. Bieb. îl. t. e. 2 p. 235 (1808) 

exclus. synon.; ejus vol. 3 p. 525; DC. prodr. 7 p. 186; Ledeb. fl: 

ross. 2 p. 554. 5. glaber Schult. obs. p. 162 (1509). S. intermedius 
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Trevir. (1815). S$. arvensis var. laevipes Koch syn. p. 498; Behb. 1 c. 

lig. 2; Boiss. |. e. — De ordinar are capitulele mai mici, adesea in- 

volucrul cel tâncr are toment alb ce se scutură mai târdiu, însă foliolele 
sale şi pedunculele glabre. — Sunt şi forme intermediare. Predeal, Si- 

naia; Crivina, Buftea (S. palustris Grec. enum. p. 37 -non L); valea 

Motrului la Broşteni, Străhaea ; Bucureşti ; Bisca, Buzeu, Beceni ; Ba- 

cău; Fălticeni pe lingă iazul Ciolsacilor; Podul-Turcului în lunca 
Zeletinului ; Constanţa, pe lingă mare şi pe lingă lacul 'Tuzlei. 

72. MULGEDIUM (ass. aici. sc. nat. 33 p. 296. 

1. M. alpinum less. syn. p. 1492 (1932); DC. prodr. 7 p. 045; 

Koeh syn. p. 495; Ledeb. fl. ross. vol. 2 p. 540; Rchb. icon. germ. 

vol. 19 tab. 64. Sonchus alpinus L. spec. p. 1117. S. montanus Lam. 

encyel. meth. 3 p. 401. — Y. Iulie, August. Păduri în regiunea mon- 

tană infralpină. Negoiu; Buceci la oberşiea Peleşiului, pe Costila către 

Valea-Albă ; Predeal pe Susaiu ; valea Barnarului în Suceava (Br. miss.) 

şi în valea Barnarului pe la Podu-Popei. 

2. M. tataricum |. prodr.7 p. 245; Ledeb. fl. ross. 2 p. 949; 

Boiss. fl. orient. 3p. 799; Velen. fl. bulg. p. 326. Sonchus tataricus Lin. 

mant. p. 572 (1762). Lactuca tatarica C. A. Mey. ind. caue, p. 56. 7. son- 
chifolia DC. prodr. 7 p. lo4 et in herb. ap. Boiss.- non Willd. spec. 3 

p. 1530. — d, lunie - August. Pe malurile mărei la Constanţa. 

b. Acheniile prismatice sau cilindracee. 

73. CREPIS M/aench. meth. p. 334. 

Ş 1. Barkhausia Maneh. Acheniile centrale sau tâte evident 
rostrale. 

1. C. rhoeadifolia M. bicb. [|]. t. c. 2 p. 259 (1508); Koch syn. 

p. 500. Barhhausia rheadifolia M. Bieb. îl. t. e. 3 p. 533 (1819); DC. 

prodr. 7 p. 158. Crepis fabda vi. hispida Biseholt in Rehb. deutsch. 

(1. 19 p. 49 et ic. germ.eich. tab. 83 fig. 4. — (9 lunie - August. Câm- 

puri prin grâne, mirişti, pe lingă drumuri şi locuinţe ; specie destul de 

comună la noi. Călimăneşti, Bimnie; Argeşi; Câmpulung Găeşti, 

Vultureanca; “Titu, Ciocăneşti, Buftea; Chitila, Bucureşti ; Comana ; 

Dobrogea. 

2. C.setosa [Haller fil. in loem. arch. 1 p. 2 (1796); Koch syn. 

p. 502; Rehb. |. c.p. dl etic. germ. cich. tab. S4. Barkhausia setosa 
DC. proder. 7 p. 155; Ledeb. fl. ross. 2 p. S19. Crepis hispida W. et 
Kit. rar. hung. Lp. 42 tab. 43 (1804). — (9) s. 3. lunie- August. 
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Câmpuri prin comune la locuri virane, garduri, curţi, păragini ; pe 

câmpuri prin mirişti, pe la drumuri; de altfel forte vulgară. — Găl- 

benuşi. Ierba-găinilor. — Valea-Motrului pe la Broşteni; Garacăl, Pe- 
troşani; Rimnie; Găeşti, Titu; Ciocăneşti, Buftea, Chitila, Bucureşti ; 

Comana ; Buzeu, Monteor; Fălticeni; Dobrogea. 

Ş 2. Eucrepis Boiss. Acheniile conforme, tote la virf atenuate, 

dar nerostrate. 

3. C. rigida W.et hit. rar. hung. | tab. 19 (1800); D(. 

prodr. 7 p. 160; Ledeb. îl. ross. 2p. 521; Rehb. ic. germ. 19 tab. 96; 

Boiss. fl. orient. 3 p. 53%. IMieracium pannonicum  Jaeq. collect. 5 

p. 148 (1796) sed nomen gereris improprius. (repis latifolia Balb. 

cat. h. taurin. — (3 lunie, lulie. Locuri josnice. Calea d'intre Tecuci 

spre Pechea şi Iveşti. 

4. C. biennis Lin. spec. p. 1136; DC. prodr. 7p. 163; Koch 

syn. p. 504; Rehb. ic. germ. 19 tab. 58 optime. Boiss. fl. orient. 3 

p. S48. C. lodomirensis Bess. prim. fl. galiz. 2 p. 159. — Forma denu- 

mită C. biennis- var. banatica Rochel rar. banat. fig. 61 (!) n'am gă- 

sit'o la noi, dar pote că există. — c7 lunie- August. Câmpuri, livedi, 

coste, drumuri, margini de păduri, tuferige, garduri ; plantă comună 

ce se găseşte în regiunea montană supalpină i fort pină în regiu- 

nea câmpiilor. Tismana; Câmpulung, Rucăr, Valea-Muierei; Predeal, 

Sinaia; Câmpina ; Scăeni, Bucov, Ploeşti; Crivina; Ciocăneşti, Chi- 

tila, Bucureşti (Grec. enum. p. 37); Netoţi (Teleorman); Vultureanea, 

Titu; Comana ; Tecuci; Piatra spre Pădurea Balaurului şi spre Pân- 

gărați; Broşteni, Schitul Rartu. 

5. C. niczeensis Palb. ap. Pers. syn.2 p. 376 (1507); a. 

syn. p. 504; a Godr. fl. fr. 2 p. 397; Rehb. ic. germ. L9 baia 

ii fl. orient. 3 p. S45. (. scabra DC. prodr. 7 p. 163-non EA 

adlenantha Vis. fl. dalm. tab. 5 £. 1.-— GQ Iunie, lulie. Livedi, tufe- 

pi menunte pe coste. Netoţi; Comana spre Gurbanu. 

6. C. tectorum |. spec. p. [l55; DC. prodr. 7p. 162; Koch 

syn. p. 504; Rehb. icon. germ. vol. 19tab. 91 fig. 2; Boiss. Îl. orient. > 

p. 847. (. Doscoridis Poll. palat. 24 p. 299 (1776). (!. tectorum var. 

segetalis Both. bot. abhandl. p. 37.— (-) lunie, Iulie. Pe coste aprice 

prin mărăeinişi. Tecuci, calea spre Măgureni. 

7. C. virens Vill. delph. 3 p. 142 (1789); DC. prodr. 7 p. 165; 

koch syn. p. 505; Rehb. icon. germ. vol 19 tab. 90 fig. 2; Boiss. Îl, 
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orient. 3 p. S45. (. polijmorpha Wall. Sched. cril. p. 426 (1822). — 

(2 lunie, August. Lulerişe pe poalele Sepelginului în Dobrogea la 

Alibeichioi. 

8. C. przemorsa Lausch in Flora vol. 9 (1528) ergs. bl. p.79 

Froel. in DC. prodr. 7 p. 164; Koch syn. p. 502; Rehb. icon. germ. 19 

tab. 93. Iieracium premorsum Lin. spec. p. 1126; Sturm deutsch. fl. 

h. 39, sed male. Geracium preemorsum Behb. germ. exe. p. 259. In- 

tybellia premorsa Monn. ess. mon. hierac. p. 79. — Y, lunie, lulie. Li- 

vedi umede pe costele munţilor. Predeal spre Schit; Broşteni pe Rarcu. 

3. C. paludosa Manch. meth. p. 535 (1794); DC. prodr. 7 
p. 170 exclus. variet.; Koch syn. p. sac, Ledeb. fl. ross. 2 p. 829; 

heehb. icon. germ. vol. 19 tab. 109. MMieracium paludosum L. spec. 
p. 1129; AI. pedem. tab. 3l fig. 2, sed nomen generis improprius. 

(reracium paludosum Pehb. germ. exc p. 260. — Y. lulie, August. Pă- 

duri şi văi subalpine, rovine şi locuri umede. Predeal şi în tot coprin- 

sul Bucecilor; Dimbovicioara ; pe Rarău spre culmea mică. 

10. C. grandifiora Tausch in llora vol. 9 (1828) ergs. bl. 
[i 50 Eroel. in DC. prodr. vol. 7 p..166; Koch,syn. p. 507; Rehb. 

deutsch. (1. 19 p. 57 ct icon. tab. 99. /Mieracium grandiflorum ALL. 

fl ped. tab. 29 lig. 2 et 3 (1785). MI. conyeefolium Gouan il. bot. 

p. 59 (1795). — d. Lulie, August. Stânci şi locuri cu ierbă în regiunea 
alpină. Buceci prin poeana Costilei; Rarcu către culmea mică, despre 

Câmpulungu Bucovinei, forie mult, 

74. CHLOROCREPIS Griseb. abhanal. 

4. Ch. staticifolia GriscD. abhandl. kânigl. gesel. wiss. golting. 

1551, 1552; Rehb. deutsel. fl. 19 p. 62 etic. tab. 105. JLeracium sta- 

ticifolium All. pedem. tab. SI f. 2 (1785); Vill. delph. 3 p. 116 tab. 27 

(1759); Sturm deutsch. fl. h. 25; Koch syn. p. 517; Fries epier. hie- 
rac. p. 140. — Y, Iulie, fi atlti În regiunea alpestră : la Groşi dis- 

tietul Neamţu (Chania exsie.! ) 

75. HIERACIUM /. gen. edit. Schreb, 1226. 

Secţ. I. Pi/osella Fries. Acheniile mici, cam de 2", virful 
fără coronă inelară dar expresiv erenulat prin prelungirea costelor şi 

suleurilor achenici; pamponul (pappus) de peri moi egali uniseriaţi, 

Ş 1. Seap simplu monocefal afil, sau fureat în eraci lungi uncori 

repetaţi de 2—5 ori, drepţi, în unghiu acut dispuşi şi monocefali. 
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a. Rizoma prelungă culeată sau oblică, stoloniteră. 

i. H. Pilosella [. spec. p. 1125; Sturm deutsch h. 27; Koch 

syn. p. 509; Rehb. icon. germ. 19 tab. 107; Griseb. gen. hierac. p. 3; 

Fries epier. hierac. p. 10; Sag. et Schn. carpat. centr. 2 p. 278. — 

Vulg. Gălbedre. Culcuşiu- Vacei. Hultenedlă. Hultenidră. Ierba-ieretei. 

Urechia-şirecelui.  Vulturică. — Y, Iulie, August. Locuri cu ierbă, 
păsciuni uscate, rărişiuri, crânguri. Specie polimorfă, presentând mul- 

țime de varietăţi; cele de la noi le reducem la următorele: 

a. vulgare Monnier ess. mon. hierac. p. 13; Koch |. e. Rehb.1. c. 

fig. 1; Sag. et Schn. carpăt. centr. 2p. 280:—a) genuinum s. eprlosum 

Neg. et Pet. —b) pi/osum Neg. et Pet. — c) rigiipilum Neg. et Pet.— 

Scapurile unu sau două simple monocefale scundicele (3—12*) şi 

cam subțiri ; calatidele mici, glandulose foră sau cu peri moi sau tari, 

foile discolore, stolonii scurţi. — Forte comună. Hinova, Severin; 

Rimnic, Gurăndea; Stilpeni (Grec. enum. p. 37); muntele Ghiţu în 

Argeşi; Piteşti; Alexandriea; Comana ; Bucureşti, Herestrău, Chitila ; 

Predeal, Sinaia; Vrancea ; Piatra, Neamţu ; în Suceava pe Dorea. 

f. robustius Koch syn. |. €. — forma epilosa et forma pilosa 

(trichophorum et tricholepium Neg. et Pet.). — Seapurile cu mult 

mai lungi şi mai robuste, simple şi monocefale, calatidele mai mari: 

ele şi scapurile perose şi dens glandulare, foile cam concolore mai 

ales prin sicaţie ; stolonii lungi că egalez sau întrece lungimea seapu- 

rilor. — Predeal, Buşteni, Sinaia; Câmpina; Perişi; Bucureşti, He- 

restrău. 

7. glandiflorum DC. îl. îr. 4 p. 23 (1805); Koch |. e. II. Pilosella 

V) alpestre Monn. ess. p. 18. HI. macranthum Ten. Îl. neap. 5 p. 190 

(1830); Boiss. fl. or. 3 p. 860. H. Pilosella d) procerum et i) macro- 

cephalum Sehur enum. transs. p. 378 et 379. — Specimenele nostre 
se potrivesc exact cu cele din Austriea subt numele de //. macranthum 

Ten. datorite cunoscutului botanist Wiesbaur şi corespund pe deplin 

cu descrierile autorilor citați. Nu se potrivesc, însă, cu /Î. piloselli- 
forme Hoppe, care cresce în Elveţiea şi în Tirol şi care se deosebeşte 

prin foliolele involuerului mai lăticele şi obtuse, mult negriciose, părose 

şi albo-marginate, iar nu acute, cu puţini şi rărişiori peri scurţi, roş- 

caţi şi adpreşi. — Vâreiorova; Rimnic, Gurăndea; Coziea; Comana; 

Bucureşti, Herestrău, Chitila ; Tirgu-Ocnei. 
3. elongatum Wierzb. ap. Heuff. enum. ban. p. 114 (1858). H. 

orsoviense Neg. et Pet. monogr. d. /*losella p. 631 (1585) et Sagorski 

exsice,!—Scapurile lungi 20—26 *", adesea de la bază furcaţi, câte o dată 

unii sunt și la virt fureaţi puţin, robuşti, ealatidele mari: ele şi seapu- 
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rile nepilose, dens glandulare nu negriciose ; stolonii scurţi, virtoşi, pe- 

roşi. — Livedi montane. Călimăneşti, Coziea, Stănişioara ; în Suceava 

la Schitul Harcu. 

2. H. Schultesii F. Schultz arch. | (15492) p. 35; Gren. Godr. 

(1. fr. 2 p.3%5; Nym. consp. p. 54. — <H. Pilosella -auricula FE. Schultz 

fl. germ. et gall. exsice. 1830 introd. Vix Ț/. awriculeeforme Fries nov. 
ed. 2 p. 248 (1828); Rehb. icon. germ. vol. 19 tab. 108 fig. 1; Sag. 

Schn. carpat. centr. 2 p. 302. — Y. lulie, August. Livedi la locuri 

uscate pe lingă păduri, în regiunea montană. Călimăneşti, Căciulata. 

3. H. hungaricum Simk. enum. transs. p. 365 (1566). HI. col- 

linum Baumg. enum. transs. 3 p. 22 (1516)-non Gochn. cichor 17 

tab. 1 (1808). H. brachaatum Auct. transs. plur. quoad plant. trans- 

silvanicum -non Bertol. in DC. fl. fr. 5 p. 449 cujus stirps, € teste 

Peter. jahrb. 5 p. 279, est ex //. /lorentino et HI. Pilosella hybridum. 

H. bifurcum Auct. transs. quoad plant. transsilvanica (exsiec. !) - non 

M. Bieb. — Dupe L. Simkoviei, acestă specie cu certitudine este hi- 

bridă din 7. Bauhini cu H. Pilosella. — d, lunie - August. Locuri cu 

ierbă şi cam pe subt păduri, în regiunea Fagului. Călimăneşti, Căciu- 

lata, Stănişiora. 
6. leptophyton (><H. magyaricum > Pilosella) Naeg. et Pet. monogr. 

deutsch. pilosella p. 643 (1885). H. polyeladum C< H. Bauhini - sub- 

pilosella) Simk. enum. transs.p. 366 (1866)-non Schur enum. transs. 

p. 381, — Rupturi de coste pe subt făget. Mânăstirea Stănişiora pe 

la leona. 

4. H. bifurcum M. Bieb. (|. î. c. vol. 2 p. 251 (1808)et vol. 5 

p. 532 (1819); Rehb. icon. germ. vol. 19 tab. 109; Griseb. hierac. 

gen.p. 6; Fries. epicris. hierac. p.13. 7. brachyatum Auct. germ. plur. 

- non Bertol. H. pseudobrachatum Celak. prodr. îl. bohem. 4 (1875). 

>< [Î. Pilosella - prealtum genuinum Celak. |. e. et exsice.! — E, lu- 

uie, lulie. Livedi la locuri josnice. Perişi pe lingă gară. 

b) Rizoma grosă scurtă descendentă, nestoloniferă. 

5. H. petrzeum kriv. in Flora ann. 1536 vol. 2 p. 436; Fries 

epicr. hierac. p. 28; Boiss. fl. orient. 3 p. 365. H. rhodopeum Griseb. 

hierac. gen. p. [1 (1852). 77. alpicola var. vhodopeum Sag. et Schn. 

carpat. centr. 2 p. 285 et exsice.! — Iulie, August. Stânci alpine. 

Buceci pe Jipi (Knecht.) 

6. H. Herculis bor). sec. A. de Degen exsice.!. 77. petrvum 

Grecescu D, Dr. — Ce 1324, 26 
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Ileult, enum. banat. p. 114 (1553)-non Friv. |. €. I7. oreades Heuft. 

in Flora ann. 1853 p. 617; Rehb. icon. germ. vol. 19 tab. 119 fig. 1 

-non Fries symb. hierac. p. 100 (1848). 7. HMeugieli Janka in Neilr. 

kritische zusammenstellung cest.hung. p. 22 (1571) - non Griseb. hierac. 

gen. p. 56 (1552). — Y. lunie, Iulie. Stânei abrupte în munţii de la 

Mehadiea lingă 'Termele-Herculane, locul clasic (Degen). 

Aceste două specii în realitate sunt destul de diferite spre a nu 

fi luate una drept alta. Specimenele nostre de 77. petreum Friv. din 

Buceci sunt absolut exacte cu acelea din munţii Hhodopi (V. de Janka 

leg.) şi cu acelea din "Tatra (Sagorski leg.) 

Ş 2. Caul scapilorm unifoliat şi la virf de ordinar oligocefal, 

3-5, a rar 12 calatide, calatidele corimboideu congeste ; rizomă pre- 

lungă oblică sau culcată cu stuf de foi radicale persistente şi cu stoloni 

scurți scamiferi în cele mai multe specii. 

a. Florile suiturii sau galbene. 

7. H. Auricula [. spec. p. 1126; DC. prodr. 7 p. 201 exclus. 

variet.; Koch syn. p. 511; Fries epieris. hierac. p. 19. JI. Jdubium Smith 

fl. brit. 2 p. $28; Willd. spec. 3 p. 1563; Sturm deutsch. h. 37 ge- 

nuinum. — (4, lulie, August. Livedi, coste cu ierbă, sol „flisch* sau 

argilo-glareos. Horezu; Olăneşti, Călimăneşti; Câmpulung, Nămăeşti 

(Grec. enum. p. 37); Predeal, Buşteni, Sinaia ; Broşteni, Schilul Rarcu. 

£. subfuscum.—Ligulele având colorea subauranţiacă şi devenind 

oacheşi prin sieaţie. —- Predeal. 
7. minimum.— Monocctal sau âncă c'un capitul rudimentar lateral, 

calatida micutică, nutantă, florile sulfurii; scapul simplu subțirel, ca 

de S*" lungime; stoloni lipsă sau forte scurţi. — Locuri denudate de 

ierbă, rupturi de coste, sol dolomitie. Predeal, Buşteni, Sinaia; Co- 

marnic; Monăstirea Neamţului (Chan. exsicc.!) 

8. H. Czetzianum (x //. Auvicula- DBauhini) Simk. enum. 

transs. p. 267 (1886) et exsice. ! —H. acutifolium Griseb, hierac. gen. 

p. 6 (1552) quoad plantam transsilvanicam -non Vill. Z. g/aucescens 

Schur enum. transs. p. 353 fide Simk. - non Bess. /Î. su/phureum Neilr. 

hierac. p. 27; Schur 1. e. p. 335; Porc. phaner. nasseud. p. 130- non 

Doll. rhein. fl. p. 521 (1843) nec Rehb. icon. germ. 19 tab. 127. — 

d, lulie, August. Pe costele munţilor, sol schistos, flisch sau argilo- 

glareos. Monastirea Horezu; Vulcana; Predeal. 

9. H. floribundum Wimm. e! Grab. fl. siles. 2 p. 204 (1829). 

achb. icon. germ. 19 tab. 123 (2); Fries epier. hierac. p. 22. —xH. Auri- 
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culo - pratense Sendt. —>< 1. pratense- Auricula Pore. phaner. nasseud. 

p. 104. [H. nasseudense Simk. — A Iieracio sueceio Fr. quasi identi- 

cum! — , Iunie, Iulie. Livedi, poeni pe coste în regiunea montană. 

Vulcana; Sinaia (Knecht.) ; Predeal. 

10. H. pratense Tausch in Flora ann. 1528 ergs. beil. 56; Koch 

syn. p. 515; Boiss. fl. orient. 3 p. 562; Fries epier. hierac. p. 23; Sag. 

Sehn. carpat. centr. 2 p. 289; II. cy/mosum Sturm deutsch. h. 39 -non 

L.; FI. collinum Rehb. icon. germ. 19 tab. 116-non (Goehn. 77. Gochnatii 

(. A. Mey. ind. cauc. p. 59. — d. lunie, Iulie. Livedi, poeni, locuri 

deschise în regiunea montană subalpină. Predeal, Buşteni; în Rartu 

pe Piatra-Zimbrului. 

b. Florile portocalii (aurautiace). 

1. H. subauratum Schurenum.transs. p. 356 (1866). —x< HI. 

aurautiaco - pratense Sehur olim. — H. auvautiacum var. flavum Schur 

verh. siebenb. ver. X p. 172. /Î. aurautiacum f. luteum Pore. phaner. 

nasseud. p. 104 - non Gaud. nec. Koch. — d. lunie, Iulie. Livedi în 

regiunea montană subalpină. Buceci în valea Urlătoarei (Knecht) ; 

Predeal. 

12. H. aurantiacum |. spec. p. 1126; Sturm deuts h. h. 39; 

DC. prodr. 7 p. 204; Fries epier. hierac. p. 24; Sag. et Sehn. carpat. 

centr. 2 p. 286. — Vulg. PRuşiulică. Sângerosă. -- d, Lunie, lulie. Li- 

vedi, poeni, în regiunea montană subalpină infralpină. Valea Cernci 

pe cracu Bulzului; Galbina; Coziea; Negoiu; Păpuşea; Rucăr la 

Valea-Muierei şi la Pajerea; Buceci în tot coprinsul de la Predeal 

pină în Sinaia; Piatra-Mare; Slănic în Bacău; Ceahlău; Monăstirea 

Neamţu (Chania); în Rareu pe Piatra-Zimbrului. 

f. carpaticola Nxg. et Pet. mon. pilosell. p. 290 (1885); Sag. 

et Sehn. carp. centr. p. 288. — Pe Caraimanu în Buceci. 

Ş 3. Caule 2-28 sau 5 foliat, simplu sau ramos, pleiocefal: 

20—100 calatide în paniculă, corimbă sau cimă terminală. 

a. Rizomă prelungă oblică sau culcată, purtând stuf de foi ra- 

dicale persistente. 

+ Nestoloniferi. 

13. H. Pavichii Ileu(f. in Flora ann. 1553 p.618vol. 2. FI. flo- 

rentinum var. Pavichii Fries epier. hierac. p. 20. II. piloselloides Griseb. 

hierac. gen. p. 12; Heuff. enum. ban. p. 115; Sehur enum. transs. 

p. 884 -non VIll. cujus stirps est [H. florentinum AII. fl. pedem. Ip. 213 

(1755). H. Pussianum ȘSehur serl. p. 45 (1853) solum nomen; ejus 
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enwmn. transs. p. 574 (1566) deseriplum. — 3 lunie- August. Pe cos- 

tele montane la locuri schistâse, argilo-glareose sau stâneose. În valea 

Țesnei (Degen exsiec!); Tismana; Olăneşti; Călimăneşti și în totă valea 

Oltului pînă pe la Câneni, frecuent. 

14. H. Sinaicum. — este tot olauc,tără peri stelaţi nici glan- 

dulari. Bizomă oblică cu stut de foi radicale persistând la fructificaţie 

şi lipsită de stoloni. Cauli solidi, în tierţiul inferior 1 - 3 foliaţi, apoi de 

aci devin repetat diehotomico-ramiticaţi, constituind o paniculă co- 

rimboidă largă şi laxă, enumerând 15-20 calatide: caulii, ramifica- 

țiile şi pedunculele flexuose adscendente, cu câte o foe diminuată la 
baza fie-căruia punet de ramificaţie şi tote aceste membre sunt com- 
plect glabre. Foile radicale numerose, oblungi, lăticele (considerate 

în grupa prezentă), obtus-lanceolate şi atenuate in lung pețiol, pe 

margini şi pe faţe cu câţiva peri sporadiei setiformi rigidi, mai lungi 

ca diametrul axei caulinare de jos şi negricioşi prin sicaţie. Calatidele 
măricele, foliolele involucrului cam obtuse, pe margini uşior albici6se, 

pe partea lor dorsală «le un verde oacheşi, absolut glabre şi glau- 

cescenle. Florile sulfurii. — d. lulie, August. Şisturi calcare de fliseh 

carpatic pe laturea costelor muntose. Aflat în valea Prahovei în josul 

Sinaei.pe la tunelurile de subt Posada. 

Plantă ca de 50-55*" îvălțime. Foile de 3-10" lungime pe 
10- 12 lăţime. Calatidele ovato-eilindrice, 10" lungime pe 5-6" 

lățime, sunt mai mari ca cele de la speciile vecine din acestă grupă. 

Prin portul seu robust, prin foile sale mai mari şi mai late, prin ca- 

latidele sale mai măricele şi cu totul glabre diferă de H. Pavichii 
Heuft. Prin aceste caractere şi prin portul său lax şi flexuos ramificat 

diferă de cel urmetor. 

15. H. przeaitum VIll. ap. Gochnat cichor. p. 17 (1805); VIII. 

voy. bot. p. 62t.2f.1 (1812); DC. prodr. 7p.205. H. florentinum Willd. 

spec. 3 p. 1566 -non All. —/Î. prealtum a. [lorentimum Koch syn. p. 515. 

II. prealtum, var. Reichenbachii Rehb. fil. deutseh. fi. 19 p. 75 et icon. 

tab. 123 fig. 2 (1860). [H. florentinum var. prealtum Sag. et Schn. 

carpat. centr. 2 p. 296 ample descriptum. — d, lunie, lulie. Livedi 

subalpine şi în regiunea câmpenă. Predeal; Sinaia; Netoţi în Le- 

leorman. 

Ti Stoloniferi; stolonii adesea forte lungi, foliaţi (flagelari) ae- 

riani. 

16. H. Bauhinii Schult. obs. bot. p. 164 (1505); Bess. prim. Al. 
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galiz. 2 p. 149; Rehb. icon. germ. 19 tab. 122; //. prevaltum b. Bau- 

hini Koch syn. p. 513 et Auct. plur. ȚÎ. Awricula Willd. spec. 3 

p. 1564 - non L. HI. magyavicuu Peter. bot. jarhb. V p. 255 (1554); 

Sag. et. Sehn. carpat. centr. 2 p. 297 et seq. — 9, lunie, Iulie. Li- 

vedi în regiunea montană, a dealurilor şi a câmpiilor; frecuent. Se- 
verin ; Baea-de-Aramă; Craiova ; loneşti, Vultureanca ; Predeal, Bu- 

şteni, Sinaia; Buda, Băicoi; Crivina, Perişi ; Ciocăneşti, Bucureşti ; 

Comana. 

17. H. pannonicum ( 77. magyaiicum-echioidles) Neg. et Pe- 

ter. monogr. deutsch. pilosella p. 749 (1535) forma longisetum Neg. 

ct Peter. loc. cit. sed, secund. cl. Sagorski hybridum non est. — d. 

Prin livedi uscate. Perişi, Chitila, Bucureşti, frecuent ; Predeal. 

18. H. banaticum Simk. enum. transs. p. 369 (1556) pro spe- 

cie. H. prealtum o. banaticum Heutt. enum. banat. p. 115 (15585). 
H. asperifolium Schur enum. transs. p.353(1866).—xx II. Dauhinii-cy- 

mosum Simk. loc. cit. — X< ŢI. pannonicum magyaricum-echivides Năg. 

et Pet. subspec. Sagorslianum Pet. in litt. Sagorski exsice.! Sec. cl. 

Sagorski hybridum non est. /Î. prealtum rar. ş fallax, 2 decipieus 

et s hirsutum Koch syn. p. 513 et Auct. pl. — d, lunie, Iulie. Prin 

livedi la locuri tari, aspre. Comana, Gurbanu, Băneasa în Vlaşca ; 

Alexandriea în Teleorman; Filipeşti în Prahova (/7. pratense Grec. 

enum. p. 37-non Tausch); Podu-Turcului spre pădurea Bodeasa în 

Tecuci. 

b. Rizoma scurtă, bontă şi descendentă, foră stuf de toi radicale 

persistente. — Specii nestolonifere ; rare exemplare cu stoloni scurţi 

filiflormi scuamoşi, subteranei. 
19. H. cymosum [.. spec. p. 1126 genuinum; Fries epier. hie- 

rac. p. 36; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 352. H. Nestlere Vill. voy. botan. 

p. 62, tab. 4 fig. 1 (1812); Rchb. icon. germ. 19 tab. 125 fig. 1; Koch 

syn p. 515 var. f. brevisetum. — II. poliotrichum Wimm. Îl. siles. 

p. 443 (1841) est forma hirsutior; Sag. et Sechn. carpat. centr. 2 p.292 

et 293. — YI. lunie, lulie. Livedi, poeni pe lingă păduri, rărişiuri de 

pădure. Verciorova în valea Bahnei şi a Slătinicului; Rucăr la Valea- 

Muierei; Ciocăneşti, Mogogoea; Comana în Valea-Balotă. 

20. H. sabinum Scb. et Maur. fl. romana p. 270 tab. 6 (1515); 

Koch syn. p. 516 exclus. var. £; Rehb. icon. germ. 19 tab. 126 fig. 1; 

Fries epier. hierac. p. 27 exclus. synon.; ŢI. c//mosum Vill. pl. dauph. 3 

p. 101 etiam in voy. bot. p. 63 tab. 4 fig. 2; DC. for. ln. 5 p. 410 
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- non L. — d, Iunie, Iulie. Livedi pe dealuri şi pe lingă păduri. laşi, 
Birnova. 

21. H. echioides Lumm. îl. poson. p. 345 (1791); W. et Kit. 

rar, hung. tab. 55; Koch syn. p. 514 var. et f; Fries epier. hierac. 

p. 29; HI. Rothianum Wallr. sched. p. 417 (1822) ; Rehb. ie. germ. 19 

tab. 118 fig. 2. /1. setigerum Schur enum. transs. p. 385 (1866) - non 

Tausch nec All. nec Fries. — Ă, lunie - August. Livedi, păsciuni us- 

cate, mărăcinişiuri. Dobrogea : Alibeichioi, Babadag, Constanţa pe la 
bostănărie. 

f. albo-cinereum Hupr. în Fries epier. hierac. p. 39 (1862). — 

IH.echioides Tausch în Flora ann. 1828 ergs. beil.p.61; Rehb. iconogr. 

germ. 19 tab. 118 fig. 1-non Lumn. — Pe costele munţilor, locuri 
petrose, argilo-glaredse. Verciorova (Degen) ! ; Călimăneşti. 

Secţ. II. Archieracium Fries. Acheniile mari, peste 4 cu co- 

ronă inelară nedenticulată, perii pamponului setiformi rigidi biseriaţi. 

$ 1. Tulpina portă rozetă de foi sadicale ce de cu tomna iernez 

şi persist în anul următor în tot timpul floraţiei axei ce a purces 
dintre ele. Bracteele regulat imbricate şi oarecum biseriate. 

a. Ligulele exteriore părose sau având dinţii eiliaţi. 

22. H. alpinum |. spec. p. 1124; Koch syn. p. 526 var.o; 

Rehb. icon. germ. 19 tab. 145 fig. 1; Fries epicr. hierac.p. 43 var.2.— 

d. Iulie, August. Păsciuni, stânci la locuri cu ierbă, in regiunea al- 

pină. În plaiul Osliei pe 'Tutila şi Godeanu în Mehedinţi; muntele Oi- 

ticu şi Păpuşea în Muscel; Buceci pe Caraimanu (Knecht.), pe Babele 

şi Costila; Ceahlău; pe culmea Hartului. 

b. Ligulele glabre şi dinţii lor netedi neciliaţi. 
+ Foliolele involuerului fără peri pubescenţi stelaţi (floci), dar 

forte îmbrăcate cu peri lungi lânoşi şi chiar mai totă planta, nicăiuri 

nu se găsesc peri glandulari ; plante glauce dar forte vilose. 

23. H. villosum |. spec. p. 1150; Gren. Godr. fl. fr. 2p. 357; 

Rehb. icon. germ. 19 tab. 200 fig. let 2; Fries epier. hierac. p. 6%. 

H. flezuosum W. et Kit. rar. hung. tab. 209 (1808). H. villosum b. în- 

volucratum Hochel rar. ban. fig. 60 (1828). — Y. lulie, August. Stânci, 

crăpăluri de stânci abrupte în regiunea alpină. Negoiu; Buceci pe 

Caraimanu şi Jipi (Knecht.), la Poeana-Slânei (Grec. enum. p. 37), pe 

Costila; in Rarcu pe Piatra-Zimbrului. 

+ț Foliolele involuerului pe faţa dorsală cu dens per pubesceat 

stelat (floci) albicios, adesea şi cu abundenţi peri scurţi glandulari ne= 
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gricioşi ce se întind şi pe peduncule ; la unele specii perii glandutari 

lipsesc constant. 

* Caulii seapiformi nefoliaţi sau 1 - 2 - fil. 
24. H. subczesium Fries epicr. hicrac. p. 92 (1862). II. înci- 

sum Koch syn. p. 523; Rehb. icon. germ. 19 tab. 160 fig. 2 et Auct. 

plur.-non Hoppe ap. Sturm deutsch. h. 59 (1815). H. cosium Schur 

enum. transs. 392 (1866); A. Kern. cest bot. zeil. vol. 22p. 355 et 

Auct. ex p.-non Fries symb. hierac. p. 112 (1548) et epier. hierac. 

p. 92 cujus stirps „folia radicalia... subtus stellato-floecosa“ diversă. — 

, lunie- August. În regiunea montană, pe laturi petrose şi pe stânci. 

Baea-de-Aramă; Nămăeşti, Rucăr, Dimbovicioara; Buceci subt Poeana- 

Stânei; Buşteni în Valea-Albă pe Costila; Azuga ; Piatra pe Cer- 

negura. 
Prin tâte caracterele principale ţine de următorul, insă foliolele 

învoluerului şi pedunculele sale sunt dens acoperite cu peri glandu- 

lari : forma genuina, sau avend şi oarecare peri negricioşi sporadici 

simpli sau glandulari: H. Pseudo-Selmidtii Schur enum. lranss. p. 393. 

25. H. bitidum Kit. in Hornem. hort. hafn. 2 p. 761 (1815); 

Fries epier. hicrac. p. 93; Sag. et Schn. earpat. centr. 2 p. 3%5 ample 

deseriptum. II. Retzii Griseb. hierac. gen. p. 58 (1852); Rehb. icon. 

germ. 19 tab. 190 fig. 1-non Fries. — d, lunie- August. În regiunea 

montană subalpină la locuri deschise, poeni, coste de munţi, locuri 

petrose. Valea "Ţesnei la Gaura-Fetei; Azuga, Buşteni, Sinaia; la Schi- 

tul-lalomiţa (Knecht.); Piatra pe Cernegura; Monăstirea Neamţu pe 

muntele Pleşiu (Chania exsic.) ; în Suceava pe Borca, la Broşteni pe 

Bistriţa şi pe Neagra, pe valea Barnarului şi la Schitul Harsu. 
Qbs. — II. bfidunm Koch syn.p. 523 este altă specie şi identică cu 

HI. rupicolum Fries ; deci să nu se confunde cu speciea lui Kitaibel. 

26. H. murorum [,. fl. suec. ex m. part. sec. Fries nov. ed. 2, 

p. 258 (1828); Koch syn. p. 522; Rehb. icon. germ. 19 tab. 158 fig. 1; 

Greml. fl. analyt. suisse p. 356; Sag. et Sehn. carpat. centr. 2 p. 340 et 

Auct. ZI. murorum f. silvaticum L. spec. p. 1198; Fries epier. hierac. 

p.91. H. murorwm macrocephalum Heutt. enum. ban. p. 116 (1858)-non 

Froel. [H. Heufleli Griseb. hierac. gen. p. 56 (1552) sub JI. rupricolum 

Fries sed cujus stirps in nostra ditione non inveni. — d, lulie, August. 

Păduri umbrose, margini de păduri prin văi montane. Verciorova şi 
dealul Stirmina (77. Difidum Kit. ex sententia el. Janka in litt. 77. pre- 

coz C. H. Schultz sec. cl. Rouy); Valea-Ţesnei; Baea-de-Aramă; 

valea Cernei pe poalele Bulzului şi pe la Păltinei în Cloşani ; Lainici, 
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Păiușa ; Monăstirea Bistriţa ; Olăneşti; Conţeşti, Câmpulung ; Predeal, 

Azuga, Buşteni, Sinaia ; Piatra pe Cernegura şi Cozla. 

f. a/pesfre Griseb. ap. Rchb. icon. germ. 19 tab. 159 fig. 1. — 

Buzeu la pădurea Crângu. 

%. dissectum Heutt. enum. ban. p. 116 (1555). ŢI. fragile Jord. ap. 

Griseb. hierac. gen. p. 38(2). Foile la bază sunt incise, unele cu lo- 

buli pe pețiol şi separați între ei. — Păduri în regiunea montană. Pre- 

deal prin valea hoşnovei (Knecht.) 

27. H. pseudobifidum Schur enum. transs. p. 392 (1566). 

II. petrosum Schur ap. Fries epicr. hierac. p. 96 (1862)-non Hoppe 

in Flora ann. 1831 vol. | p. 184. HI. peltophyllum Schur enum. transs. 

p. 387, Simk. enum. transs. p. 371 et exsice.! — Y, lulie, August. În 

regiunea alpină la locuri petrose sau stâncose acoperite cu ierbă sau 

muşchi. Buceci în Valea-Babelor sus; Ceahlău (Knecht.) 

După Schur, H. peliophu/llum intră în cercul Aurella „Alpina“ şi 

Simkovici îl consideră ca varietate de II. nigrescens Willd. ceea ce nu 

ne pare exact, judecând specimenele sale culese din munţii Braşiovului 

şi anume din Postăvaru (Schulergebirge) ce este subt Buceci la Pre- 

deal. Aceste exemplare, ca şi ale nostre, au infăţişarea speciilor din 

cercul „Vulgata“. — Fries, de şi găseşte că speciea lui Schur seamănă 

cu H. atratum al seu, totuşi aşedă acest Hieraciu în cercul „ Vulgata“ 
şi are dreptate. 

Specimenele nostre precitate, cu tote că sunt întoema la fel cu 

cele din munţii Braşiovului, prin caracterele lor ne pare că se potri- 

vesc mai bine cu descrierea dată de Schur pentru /I. pseudobifidum pe 

care autorul îl pune între ŢI. bifidum Kit. şi între ŢI. cosium care în 

realitate la noi nu este de câl 77. subeeesinm Fries. — De accea, păs- 

trând sinonimele lui L. Simkovici ca justificare de identitalea acestor 

aşia numite diverse specii odinioară, preferăm numirea specifică de H. 

pseudobifidum Schur, fiind şi proprie cu caracterele plantei. 

28. H. transsilvanicum Ileuff. enum. ban. p. ll (1853); 

Schur ap. Fries epier. hierac. p. 97 (1862). H. pleiophllum Schur verh. 

siebenb. ver. ann. 1851 vol. 2 p 172 solum nomen ; ejus enum. transs. 

p. 394 (1866) descriptum et Auct. transs. plur. II. votundatum A. Kern. 

veget. ver. 2 p. 305 (1875)-non Kit. Crepis Fussii Kâv. exsice. ap. 

Janka în linnaea ann. 1859 p. 587. — d. Iulie, August. Păduri în re- 

giunea montană subalpină, prin brădet şi făget. Olăneşti, Rimnie, pă- 

durea (Gurăndea ; (Coziea, Stănişioara : Conţeşti ; Buceci şi in tot co- 

prinsul văei Prahovei din Predeal pînă subt Sinaia la Isvoru; Tirgu- 
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Ocnei, Slănicu din Bacău; Hangu subt Ceahlău, Agapiea ; în Suceava 

pe Stănişioara ; la Broşteni pe Bistriţa, frecuent. 

f. subalpinum.—(X< II. transsilvanicum - murorum ?) Rizoma sub- 

repentă, caule 1 -2 tfoliat, drept şi fistulos, în partea medie şi inferioră 

glabrescent sau cu forte mici şi rari peri, rămurile şi peduneulele albu- 

riu-flocose, cu peri negri setiformi şi su peri glandulari; foile eliptice, 

denticulate uşior undulate, lung peţiolate cu mult mai puţin perose de 

cum sunt cele de la formele specifice. — Predeal; Sinaia. 

29. H Peleșşii. — liizoma oblică monocefală. Caule robustice, 

50 - 60*" înălţime, 2 - 3 foliat, striat şi fistulos, în partea medie şi in- 
ferioră aprope cu totul glabru avend numa câţiva rari şi scurţi peri 

întinşi, in tierţiul seu superior ramificat în 2 craci lungi neegali ce se 

termin în corimbă panicoidă; ramurile şi mai ales peduculele invest- 

mîntate cu peri floconoşi albicioşi in amestec cu numeroşi peri seli- 

formi şi glandulari negricioşi. Foile de un verde deschis ; cele radicale 

iormând buchet (stuf) forte lung peţiolate (în total 14- 16 *" lungime 

din care numa peţiolul are 5 - 9" lungime), au limbul rotund sau 

eliptic, uşior prelungit pe pețiol, virful rotundat, marginea întregă, 

doar cu câteva puncte denticulate distante, faţele cu rari peri moi 

scurtieci ceva mai denşi pe marginea unora sau pe nervura dorsală; 

cele caulinare modic peţiolate şi diminuânde, uşior subsinuato-denli- 
culate. Calatidele dispuse în corimbi divaricată, au involuerul oblungo- 

ovat, 5-9", foliolele sale oblungi obluse, au marginea de un verde albi- 

cios, iar partea lor dorsală este negriciosă şi cu mulţi peri glanduliferi: 

ligulele aurii, stilul gălbenicios, pamponul acheniilor alburiu-roşeat. — 

A, Iulie, August. Păduri în regiunea bradului. Sinaia în valea Peleşiului 

la Piatra-Arsă (Knecht. leg.) şi subt Poeana-Stânei, în valea Babelor la 

Poeana-apului. Pare o formă ce ţine de H. murorum şi de /I. vul- 

gatim. Prin indumentul seu prea puţin şi albicios, nu abundent şi 

roşcat, se depărteză de /I. transsilvanicum. — Oare hibrid să fie? 

** Gaulii mai mult de 2 - foliaţi. 
30. H. vulgatum Fries novit. ed. 2 p. 2583 (1828); Koch syn. 

p. 521; Rchb. ie. germ. 19 tab. 165; antab. 192 f. 97; Fries epicr. 

hier. p. 98. 7Î. silvaticum Lam. dict. 2 p. 366; Gren. Godr. îl. fr. 2 

p. 275 -non L. spec. p. 1128 pro var. £ H. murori. —- Y. lulie, Au- 

gust. Păduri subalpine şi alpestre în făget mai cu semă. Călimăneşti, 

Coziea, Stănişioara ; Rucăr, Dimbovicioara ; Buceci, în tot coprinsul de 

la Isvor şi Sinaia pină la Predeal (Grec. enum. p. 37); Buzeu la Dum- 

brava ; în Suceava pe Borca, pe Bistriţa, pe Neagra şi la Schitul Rarcu. 
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31.H. ramosum W. ct Kit. rar. hung.tab.216 (1812); Koch syn. 

p. 521; Fries. symb. p. 114%; ej. epier. hier. p. 100. /. pseudoramosum 

Schur. enum. transs. p. 391. 71. vulgatum var. e ramosum Sag. et Schn. 

carp: centr. p. 354. — A. Iulie. În regiunea montană inferioră prin 

păduri de fagi sau poale de păduri pe costele munţilor. Călimăneşti pe 

lingă stabilimentul balnear, Stănişioara spre leona; Possada între 

tunelurile calei ferate; în Suceava la Broşteni pe Neagra. 

Are înfăţişarea de H. vulgatum şi ramificaţiea de /I. anfractum 

Fr. pentru formele tipice; în aceleaşi locuri se găsesc şi forme debile, 

simple, bi-tricefale ce aduc mult cu FI. tridentatum Fr., care însă nu 

ştiu dacă există pe la noi; eu nu lam găsit nicăiuri. 

Ş 4. Accipitrina Fr. Tulpina la finele verei emite muguri radi- 
cali latenţi, primăvara următore ei devin axe foliate şi florifere foră 
rozetă de foi radicale care la epoca înflorirei sunt dispărute. Bracteele 

neregulat imbricate, multiseriate. 

a. Pedunculele şi foliolele involucrului glanduloso-p&rose ; dinţii 
liguleler ciliaţi. 

32. H. prenanthoides Vill. dauph. 3 p. 10$ (1789); Koch syn. 

p. 597; Fries. symb. hier. p. 160; epicr. hier. p. 119; Gren. Godr. Îl. 

îr. 2p.379; Rehb. ic. germ. 19 tab. 150,f. 92; Sag. et Sehn: carp. 

centr. p. 361. — d, Iunie, lulie. Locuri umede umbrose în văi sub- 

alpine. Sinaia prin valea Peleşiului (Knecht.); Predeal. 

f. dentulatum — Foile subsinuato-dentate, dinţiipuţin pronunţaţi; 
— an spec. nova?2— Păduri, lingă Schitul Rar&u. 

b. Pedunculele şi foliolele involucrului canescente, neglandulare ; 
dinţii ligulelor glabri. 

33. H. racemosum W.et Kit. rar. hung. tab. 193 (1804); 

Koch syn. p. 5928; Fries symb.hier.p. 187;ej, epier. hier. p. 128; Rehb. 

ic. germ. 19 tab. 178. H. sesstliflorum Friv. evkoenive. 4 tab. 2. — 

“4, Iulie, August. Păduri de fagi în regiunea montană subalpină. Valea- 

Oltului de la Cozia spre Cirlige ; Sinaia prin valea Peleşiului. 

34. H. boreale [ries novit. ed. 2 p. 161 (1825); Koch syn.- 

p. 529; Gren. Godr. fl. fr. vol. 2 p. 385; Rehb. ic. germ. 19 tab. 180; 

Friesepicr. hier. p. 130. H. sabaudum Auet. plur.- non L. spec. p. 1133. 

H. sulvestre Tausch in DC. prodr. 7 p. 225. — d, lulie. Păduri mai 

ales în regiunea montană. Rucăr, la Valea-Muierei, Pajerea; Sinaia 

(Grec. enum. p. 37); Predeal; Sthitul-Hareu. 

f. virescens Sond. in Koch syn. add. p. 1027 (1544). A. boreale 
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var. chlorocephalum Uechtr. II. Hostianum Wiesb. (exsicc.!). — Pă- 

duri. Corbeni pe Ghiţu; Topoloveni, Leurdeni ; Sinaia; Mizil pe Dealul- 
Tohanilor. 

35. pseudoboreale — //. subaudum Grec. ap. Kanitz pl. roman 
p.220; Br. prodr. p. 325 quoad plant. mihi-non L. spec. p: „lila. 
4. Lulie, August. Păduri Ciocăneşti (77. boreale Grec. enum. p. 37); 
Comana; Bisca, Beceni; Zerneşti (Covurlui) ; Curtea-de-Argeşi; Sinaia 
(27. umbellatum (Grec. |. e. Kanitz |. c.) 

Afilopod. Caule debil, flexuos, nu prea dens foliat, glabrescent, lax 
şi prelung corimboid,; foile chârtiose conforme, ovate sau lanceolat-ovate 
(4+-5en lung. 2-21/p «n. lăţ.) sesile,la bază unele cam ânguste, altele ro- 
tundate sau subcor dato-amplexicaule, mai mult sau mai puțin bi-denti- 
culate sau subdentate, puţin acute şi mucronulate, pe desupra de un 
verde închis, glabre sau puberulente, iar pe desubt de un verde des- 
chis şi pubescente, mă&nunt ciliate pe margini; foliolele involuerului 
adprese, de un verde închis şi nu negrici6se, pedunculele uşior îngro- 
şate sub capitule. — Unele specimene semăn mult cu 77. Lortetiae 
ca trăsuri aşia cum este figurat în Rehb. ie. germ. 19 tab. 171 fig. 1. 

Acestă formă nu representeză cu exactitate adevăratul tip de 
H.boreale Fr. şi nici pe acela de HI. umbellatum L. Prin ingroşarea pedun- 
culelor subt capitule, de şi puţin accentuată, prin forma lăticică a fo- 
liolelor involuerului, prin imbricaţiea lor adpresă, se pote considera 
ca o formă de 77. boreale ; însă, nu mai puţin, are şi oarecare caractere 
de /7. umbellatum, considerând conformaţiea aprope uniformă a foilor 
caulinare şi colorea foliolelor involuerului de şi de un ton verde în- 
chisă, dar palide pe margini. 

36.H. molidavicum. — Afilopod. Caule simplu sau chiar de jos 

ramificat, ramurile foliate, la virf a câte 1-2 capitule, capitulele lung 
şi rigid pedunculate în mod oarecum bifure, caulii în jumttatea infe- 
rioră cu abondenţi peri rigidi hirsuţi negriciozi, în cea superioră aspri 
şi tomentoşi sub capitule. Foile indesate în terţiul inferior, coriace, 
ovate sau ovato-lanceolate, încep prin a fi micutele şi îndată ating 
maxim intinderei (4-5 lung. şi 2-2 1/p em lăţ.), după aceea 
in mod brusc devin distante şi forte de-erescente, baza lor sesilă este 
subrotundă, rotundă sau uşior cordato-amplexicaulă, marginele dis- 
tant 5- denticulate, virful obtus sau subacut, tote de un verde deschis, 
mai palid pe paginea inferioră, glabrescente sau puberulente pe pag. 
superidră, aspru părose pe cea inferioră şi pe margini. Capitulele vo- 
luminose, pedunculele neingroşate subt capitule, foliolele involuerului 
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imbricale, adprese şi de dimensiile cum sunt cele de //. boreale, glabre, 

de un verde închis pe partea lor dorsală, palide pe margini, nenigres- 

cente ; exteriorul ligulelor la şi mătăsos păros în jumătatea inferivră, 

dinţii glabri, stigmatele galbene. — 4, August, Septembre. 

Livedi, poeni, la locuri cu ierbă. laşi, prin viile de la Copou. 

Prin imbricaţiea şi forma foliolelor involuerului, prin condensarea 

foilor în partea inferioră caulinară şi brusca lor schimbare în jumetatea 

superivră se înfrățeşte cu /. boreale; însă n'are foliolele involuerului 

nigrescente şi pedunculele îngroşate subt capitule. Nu mai puţin, aduce 
şi cu oarecare forme brevifolii de H. umbellatum, însă n'are inflores- 

cenţa acestuia cimoso-umbellată, micşiorimea capitulelor şi disposi- 

țiea foliolelor involuerului, şi cu mult mai ânguste, multiseriato-imbricate 

şi virfurile celor externe şi medii să fie reflexe cum sunt la cel din urmă. 

37. H. umbeliatum |. spec. p. 1151; DC. prodr. 7 p. 294 

exclus. variet.; Koch syn. p. 530; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 387; Sag. 

et Schn. carp. centr. p. 359 ample descriptum. — Specie ce, în portul 

scu, abstracţie tăcend de caracterele specifice esenţiale, presenteză 

forme forte variate. La noi există două varietăţi destul de caracteris- 

lice şi ce se găsesc in localităţi diferite: 
d. genuinum Griseb. hierac. gen. p. 125; Rchb. ic. germ.l9tab. 172 

[. 1. H.umbellatum car. fi. Wahlenbergianum Lindem. fl. ehers. p.385.— 

Caule în jumătatea superioră glabru, în cea inferioră mai mult sau 

mai puţin hirsut, simplu şi la virf corimboso-umbelat sau 1-3 cefal, 

sau paniculato-ramos (H. umbellatum var. paniculatum Cariot); toile 

linear-lanceolate lungi sau forte lungi şi subfalciforme, distant dentate 

sau cam întregi. — d, lulie, August. Păduri, tuferişe pe dealurile 

muntose in Vâlcea: Horezu, Olăneşti, Călimăneşti, Coziea şi totă Valea- 

Oltului. 

f. Jatifolium Frol. in Rehb.ic. germ. 19 tab. 172 £. 2. ZI. umbella- 

tum X. serotinum Host fl. austr. 2 p. 419; DC. 1. e. p. 224. Caule 
simplu sau ramos, înalt, dens foliat, glabru, scabru sau hirt, la virf 

umbelato-policefal sau corimboid ; foile de un verde palid cam conco- 

lore, late, ovato-lanceolate, acut-dentate, denticulate sau subintregi, 

scabre sau hirte, alteori glabre mai ales pe paginea superioră, adesea 

cele superiore cordato-semiamplexicaule; involucrul seuaroso-imbri- 

cat, tipul speciei. — Y, Iulie, August. Păduri, tuferişe, poeni, livedi; 

în regiunea alpestră şi a câmpiilor. Lainici ; Craiova, Simnic; Drăgă- 

şiani; Stolnici ; Câmpulung ; Topoloveni, Leurdeni; Sinaia ; Ciocănești ; 
Comana ; Botoşiani. 

Din acâstă varietate sunt specimene ce aduc prin oarecare ca- 
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ractere cu //. boreale dar mai cu seamă cu /Î. moldavieum ; în tot 

cazul însă, pedunculele şi capitulele sale sunt destul de caracteristice. 

38. H. foliosum W, cl Lit. rar. hung. tab. 145 (1805); Fries 

epier. hier. p. 126 JÎ. virosum Botan. ross. pro p.; Froel. in DC. prodr. 7 

p. 226. Rehb. ic. germ. 19 tab. 175-non Pall. cujus stirps elassiea est 

planta Sibirica. — d, lunie, Iulie. 'Luferişe, păduri pe la poale şi pe 

munţii pietroşi din Dobrogea. Issaceea, Cocoşi, Babadagh. 

LIV. AMBROSIACEA Link handb. 1 p. 516. 

1. XANTHIUM /. gen. n. 1056. 

1. X. strumarium |. spec. p. 1400; DC. prodr. 5 p. 523; Koch 

syn. p. 551; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 393; Rehb. icon. germ. vol. 19 

tab. 215. — Vulg. Scaete. Scaietele-popei. — 1-) lulie- Octobre. Prin 

locuri inculte, păragini, pe la drumuri şi pela garduri. Plantă vulgară, 

forte întinsă, prin regiunile infericre din țeră; prin văile montane 
ajunge pină pe la atitudinea de 600 m. (Grec. enum. p. 37). 

2. X. macrocarpum |. (|. fr. suppl. p. 356 (1815); ejus 
prodr. 5 p. 523; Koch syn. p. 531 exelus. synon.; Ledeb. fl. ross. 2? 
p. 514; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 393. A. orientale L. fil. dec. 33 tab. 17 
exclus. synon. et patria. A. stalicum Auet. plur.-non Moretti (conf. 
Gren. Godr. op. cit.). — Prin năsipurile maritime în Dobrogea la Cion- 
stanța, între Tăbăcărie şi Mamaea. — /2) Septembre. Raritate pentru 
flora nostră. 

3. X. spinosum |. spec. p. 1400; DC. prodr. 5 p. 523; Koch 
syn. p. 552; Gren. Godr. fl. îr.2p. 394; Rehb. icon. germ. 19 tab. 214; 
Ledeb. fl. ross. 2 p. 515.— Vulg. Cornuţi. Choleră. (himpe. Pălimidă. 
Seaiete-muscălese. — (0) Tulie- Oetobre. Prin locuri inculte, păragini, 
drumuri, garduri ; prin comunele rurale şi urbane. Plantă respândită 
şi întinsă cam prin tolă țera în regiunea inferidră (Grec. op. c.) 

LV. CAMPANULACEL Juss. gen. pl. p. 163. 

Trib. 1. PHYTEUMEE. Florile reunite în capitule terminale invo- 
lucrate, a rar spicate. 

Secţ. I. Anterele consudate pină pe la jumătate. 

1. JASIONE /. gen. n. 100z. 

1. J. Heldreichii Poiss. diagn. ser. Il t. 4p. 120 (1856); Janka 
adat. magyar. in kăzlem. XII 1574 p. 161; Velen. fl. bule. p. 374, 
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J. montana, vam. dentata DC. prodr. 7 p. 415 (1338); Boiss. |. orient, 3 

p. 585 exclus. synon. Boissieri et Reuteri quorum stirps hispanica 

diversă! — G lulie, August. Pe laturile petrâse şi pe subt tuferişe 

în munţii de la Vereiorova spre Gura-Văei, frecuentă. 

Secţ. II. Staminele peste tot libere între ele. 

2. PHYTEUMA 1. gen. n. 220. 

Ş$ 1. Florile în capitule terminale globose ovale sau cilindrice. 

1. Ph. confusum A. lern. nov. pl. spec. 1 (1570). Ph. pauci- 

Jlorum et Ph. hemispherica Baumg. enum. transs. 1 p. 156, 157 (1816)- 

et Auct. transs.- non L. PP. globulariefolium Fuss altareh. 3 p. 258 et 

Auet. transs. ex p.-non Hoppe. PP. hemisphericum b. transsilvanicum 

Schur enum. transs. p. 429 (1866). — Y. lulie, August. Pe piscuri 

alpine. În Mehedinţi pe Godeanu; în Argeşi şi Muscel pe Negoiu, Po- 

deanu, Moldoveanu, Viticu şi Păpuşea. 

2. Ph. orbiculare |. spec. p. 249; Koch syn. p. 53%; Rehb. 

icon. germ. 19tab. 192 fig. 1; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 22 f.9206.— 

Y, Iulie, August. Livedi, poeni de păduri subt regiunea alpină. Bu- 

ceci pe Furnica (Grec. enum. p. 37); Ceahlău; Rarcu pe Piatra-Zim- 

brului şi pe laPetrile-Doamnei. 

3. Ph. alpina Schur enum. transs. p. 429 (1866); Simk. enum. 

transs. p. 375. Ph. austriacum Beck. in zool. bat. gesel. vol. 22 ann. 1882 

p. 179. Ph. humile Schur enum. transs. p. 429 et Auct. transs. ex p.-non 

Schleich. Ph. Siebevi Schur op. eit.-non Spreng. — d, lulie, August. 

În regiunea alpină: pe Bucerci. 
Umilă, ea de 4—8 *"; foile bazilare scurt peţiolate oblung-lineare, 

foile superiore sesile, late la bază, viloso-ciliate. 

4. Ph. Vagneri A.Kern. in schede spec. n. 964et exsic. ! (1884). 
Ph. nigrum Auct. transs. plerisque-non Sehm. Ph. atropurpureum 

Schur verh. siebenb. ver. ann. 1852 p. 88-non Hoppe. — . lunie, 

lulie. Livedi subalpine. La Predeal prin valea Roşnovei. 

£. pallidum Simk. enum. transs. p. 378 (1886). Ph. nigrum var. 

pallidum Poreius fl. phan. nasseud. p. 101 (1881). — În păsciunile 

alpine şi pe stânci. Rarcu la Piatra-Zimbrului. 

5. Ph. tetramerum Schur verh. siebenb. ver. ann. 1852 p. 88 

solum nomen ; ejus verh. siebenb. ver. ann. 1859 descriptum. Ph. spieata 

Baumg. enum. transs. | p. 158 (18316) et auct. transs. ex p.-non L. — 

A. lulie, Augu''. Pisciuni alpine. În Rarău pe Piatra-Zimbrului. 
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Ş 2. Floriie axilare lormând racemă prelungă spicilormă. 

6. Ph. canescens W. ct Kii. rar. hung. tab. 14 (18085); Koch 

syn. p. 526; Rehb. icon. germ. vol. 19 t. 126; Schlechtd. Lang. deutsch. 

vol. 22 f. 2213. —- Y, lunie, Iulie. Livedi, tuferişiuri în regiunea dea- 

lurilor. În Oltu pe la Stichareţ, (Knecht.); Bacău la Sărata (Br.); Bo- 

toşiani. 

3. EDRAIANTHUS Abph. DC. in DC. prodr. 7 p. 448. 

1. E. Kitaibelii Alph. DC. op. cit. p. 449 (1539); Koch syn. 

p. 543; Rehb. icon. germ. vol. 19t. 127 f.let 2; Sehlechtd. Lang. 

deutsch. vol. 22 f. 2248. Campanula graminifolia W. et Kit. rar. hung. 

tab. 154 (1804)-non L. neque FJravanthus graminifolius Alph. DC. 

op. cit. — , lunie, lulie. Pe stânci abrupte în văile montane umbrose. 

Valea "Ţesnei la Gaura-Fetei şi în munţii Camenei distr. Mehedinţi. 

Trib. II. CAMPANULEE. Florile axilare, solitare sau glomerate. 

Staminele libere. 

4. CAMPANULA 1. en. n. 218. 

$ 1. Capsula 5-loculară, la bază dehiscentă; ovariul tristigmatic. 

* Apendiculate: sinurile caliciului avend câte un apendice verde 

r&sfrânt pe ovariu. 

1. C. alpina Jacq. enum. stirp. vindob. p. 36 et 210 (1762); 

L. spec. ed. Il p. 1669 (1763); Sturm deutseh. het. 51; Koch-syn. p. 542; 

Rehb. icon. germ. 19 t. 233 f. 4; Sehlechtd. Lang. deutsch. vol. 22 

fig. 2944. — (. barbata Baumg. et Auct. transs. ex p.-non L. cujus 

stirps in ditione carpat. non inveni. — d, Iulie, August. Păsciuni şi 

stânci în regiunea alpină înaltă. Godeanu; Negoiu; Păpuşea; Buceci 

(C. Allionii Grec. enum. 1880 p. 33-non Vill.); Ceahlău (Knecht.) 

2. C. sibirica [.. spec. p. 236; DC. prodr. 7 p. 465; Koch 

syn. p. 543; Rehb. icon. germ. vol. 19 tab. 232 £. 1; Sehlechtd. et 

Lang. deutsch. 22 f. 2246. — 3 Maiu, lunie. Poeni, livedi, la locuri 

uscate sau aprice, din regiunea alpină pină în regiunea câmpiilor. 

Buceci pe costele Furnicei (C. speciosa trec. enum. p. 38 - non Pour 

- nec. alior.) şi inpărţile sale inferiore din valea Prahovei (Br. Knecht 

Grec.); Comarnic; Bisca-Husilei; în Ialomiţa la Doiceşti; Galaţi, Pilești; 
Piatra pe la Bisericani ; laşi, Şorogari, pădurea Bârnova; Dobrogea 

pe la Tulcea, Nicoliţel. 
3. paniculata Alph. DC. in DC. prodr. 7 p. 465: latitolia, ramis 

multifloris divarieatis. Affinis C. divergens Willd. — Livedi. Buda, Băi- 
coi ; Dealu Cernegura în homan. - 
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3. C. divergens Willd. enum. host. berol. | p. 212 (1809); 

DC. prodr. 7 p.465; FHeuft. en. banat. p. 119. C. spathulata W. et 

Kit. rar. hung. 3 tab. 258 (1812). 0. sihirica var. divergens Rehb. ic. 

germ. 19 tab. 252 f. 2. C. sibirica î. major Boiss. îl. orient. 3 p., 901.— 

3 Maiu, lunie. Costele rupte ale munţilor, poeni şi tuferişe. Ver- 
ciorova ; valea Oltului de la Coziea în sus; valea Mânăstirei Bistriţa, 

Olăneşti ; Sinaia; Piatra pe Cernegura; Broşteni pe Neagra ; în Do- 

brogea pe la Nicolițel, Cocoşi. 

4. C. Grossekii Ileuff. in Flora vol. 16 ann. 1533 p. 353; ejus 

en. ban. p. 119; DC. prodr. 7 p. 464; Rehb. icon. germ. 19 tab. 251 

f, 1. — d, lulie, August. Locuri petrose pe la poale şi laturi de 

munţi. Vereiorova; Lainici; Mânăstirea Bistriţa; Olăneşti, Coziea ; 

Stănişioara. 

5. C. lingulata W. cet Kit. rar. hung. 1 tab. 64% (1800); DC. 

prodr. 7 p. 466; Heuft. en. ban. p. 119; Rehb. ic. germ. 19 tab. 254 

f. 3 optime; Boiss. fl. orient. 3 p. 926; Neilr. diagn. p. $2. C. capitata 

Sims. ap. Rehb. |. c. tab. 256 î. 1. — 4, lunie, Iulie. Tuterişe, păduri 

pe munţi. Verciorova, valea Bahnei spre Iloviţa. 
e C. Medium L.. spec. p. 16 ed. 1753. — 7 'Totă vara. În horti- 

cultură, puţin comună — Vulg. Clopoței. 

*: Neapendiculate : sinurile caliciului simple. 

+ Glomerate sau capitate. 

6. C. Cervicaria |. spec. p. 235. DC. prodr. 7 p. 4685; Koch 

syn. p. 5492; Rehb. icon. germ. vol. 21 tab. 235; Sehlechtendal et 

Lang. deutsch. 22 f. 2949.-— 9, Iulie, August. 'Tuferişe, poeni, livedi 

şi pe lingă păduri. Cerneţi; Netoţi; Vultureanea, Titu; Ciocăneşti, 

Crivina, Buftea; Comana; Câmpulung; Sinaia (Grec. enum. p. 28); 

Poeana-Ţapului, Buşteni; Predeal; Bisca; Piatra; Osloveni; la Broş- 

teni pe Bistriţa, pe Neagra, pe Barnaru şi la Schitul Rartu. 

7. C. transsilvanica Schur sert. n. 1524 (1553) solum no- 

men; Andrae bot. zeit. ann. 1855 p. 323; Heuff. en. ban.p. 119; 

Sehur en. transs. p. 456. C. twrsoidea Baumg. en. transs. p. 159-non 

L. — Y, lunie,lulie. Pe virfuri alpine. Buceci pe Caraimanu (Knecht.); 

Negoiu. 

8. C. glomerata [.. spec. p. 235; DC. prodr. 7 p. 467; Koch 
syn. p. 542; Behb. ic. gerin. 19 tab. 235; Sehlechtd. et Lang. deutseh.22 

f. 2245. (. congesta Doem. et Seh. syst. veg. 5 p. 125. O. aggregata 
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Willd. enum. hort. berol. suppl. 1 p. 10 (1813). C. glomerata e. sparsi- 

flora Alph. DC. in DC. prodr. 7 p. 467. C. glomerata “. aggregata Koch 

syn. p. 542. — I, lunie, Iulie. Prin mici tuferişe, păduri, poeni, livedi ; 

din regiunea subalpină pină în regiunea câmpiilor. Călimăneşti, Coziea, 
Cirligele ; Stănişioara, muntele Coziea şi Ghiţu în Argeşi; Buceci pe 
subt Babele şi Caraimanu, Sinaia (Grec. enum. p. 38); Predeal; Slănic; 

Perişi, Crivina, Ciocăneşti (Grec. 1. c.); Comana; Bisca; Agapiea (Grec. 

l. c.); Broşteni pe Bistriţa şi pe Negra; Schitul Rarău. 

6. Cervicarioides. — C. cervicarioides Roem. et Seh. loc. cit.p. 128; 

DC. 1. c. p. 468; Rehb. deutsch.fl. 19 p. 133. Diferă numa prin caulul 

său flexuos, mai mult sau mai puţin hirsut şi ca de 1 m. înălțime. 

%. speciosa Alph. DC. in DC. prodr. 7 p. 467; Rehb. deutsch. 
fl. 19 p. 133 et icon. germ. vol. 19 tab. 235 fig. 3; Koch syn. p. 542. 
C. speciosa Hornem. hort. hafn. 2 p. 957-non Pourr. — Păduri în 
regiunea montană. Câmpulung ; Sinaia, Buşteni, Predeal; la Broşteni 
pe Barnaru şi pe Rartu. 

9. C. macrostachya Kit. in Willd. enum. hort. berol. 1 p. 218 
(1809); Neilr. diagn. p. Sl. C. multiflora W. et Kit. rar. hung. 3 
tab. 263 (1812); DC. prodr. 7 p. 468; Rehb. icon. germ. 19 tab. 234 
£. 1; Heuff. enum. banat. p. 119.— 4, Tuferişe, poeni de pădure, coste 
aprice. Vereiorova, Cerneţi; loneşti, Cacova, Vultureanca ; Comana, 
Băneasa în Vlaşca; Focşiani. 

+ Racemose. 

a. Latifolii: foile mari late, homeomorfe. Sepalele ovato-lan- 
ceolate. 

10. C. Trachelium L. spec. p. 235. DC. prodr. 7 p. 469; Koch 
syn. p. 539; Rehb. icon. germ. 19 tab. 239 f. 1; Schlechtd. et Lang. 
deutsch. 22 f. 2226. C. urticifolia Schmidt fl. bohem. p, 73. — Y, Iu- 
lie, August. Păduri, tuferişe, crânguri. Caracăl; Coziea; muntele 
Ghiţu; Vulcana, Pucioasa ; Sinaia; Beceni; Agapiea (C. /atifolia Grec. 
enum. p. 38 ex p.); munţii Slănicului în Bacău; Piatra; Neamţu 
(Chania exsic.!); în văile Barnarului şi ale Barnarelului; Munteni, Vas- 
lui; "Tulcea. 

M. C. latifolia [. spec. p.233; DC. prodr. 7 p. 469; Koch 
syn. p. 539; Rehb.ic. germ. 19 tab. 238; Schlechtd.et Lang. deutsch. 22 
î. 2227. — d, lulie, August. Văi umbrose alpine şi subalpine. Buceei 
prin valea Peleşiului (Knecht.) şi la Poeana-Stânei, Valea-Albă la 
Buşteni, Azuga, Predeal; Tulcea pe la Nicoliţel. 

Grecescu PD, Dr. — C. 1324, 27 
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12 C. rapunculoides |, spec. p. 254%; DC. prodr. 7 p. 469; 

Koch syn. p. 529; Rehb. ic. germ. 19 tab. 239 f. 2; Boiss. fl. orient. 3 

p. 922; Schlechtd. Lang. 22 f. 2225. — d. lulie, August. Păduri în 

regiunea montană subalpină şi alpestră, în regiunea dealurilor. Tis- 

mana; Broşteni, Străhaea ; Craiova; muntele Galbina în Vâlcea , Olă- 

neşti. Călimăneşti, Coziea; Curtea-de-Argeşi, Corbeni; Dimbovicioara, 

Rucăr, Câmpulung; Azuga, Buşteni, Sinaia; Câmpina, Telega, Brebu; 

Ciocăneşti (Grec. enum. p. 38); Slănicu din Prahova; Buzău la Dum- 

brava; Odobeşti ; Tirgu-Ocnei; Agapia (Grec. enum. p. 38), Neamţu 

(Chan.); în Suceava pe Borca, Bistriţa, Neagra şi pe Barnaru.—Vaieză: 

a. Ovariul şi laciniile caliciului adpres perose sau scabriuseule. 

a. racemosa. (aul simplu ; florile în racemă simplă, nutante şi 

tote unilaterale ; 

6. ramosissima. Caul înalt şi forte ramos, el şi foile peros-hir- 

sute, extremităţile ramurilor racemose, florile nutante şi compara- 

tiv mici; 

b. Ovariul şi laciniile calicelui cu totul glabre. 

%. neglecta. — C. neglecta Bess. catal. hort. cremen. ann. 1816 

p. 925; Ledeb. fl. ross. 2 p. 853. C. rapunculoides a. subsimplez Schur 

enum. transs, p.437. (. rapunculoides n. glabrata Tirautv. ap. Lindem. 

fl. cherson. p. 391. Caul şi foile glabre sau glabriuscule, peţiolurile 

şi marginele foilor scurt ciliate; florile în racemă simplă, nutante uni- 

laterale ; 

2. ramosa. Întru tote ca precedenta, însă caulul de la mediloc în 

sus este ramificat, ramurile lungi racemice cu flori nutante uni- 

laterale. 

N'am aflat specimene care să aibă ovariul şi laciniile ealiciului 
cu peri hispidi rigidi şi albi, cum ar fi la C. Trachelium ca să putem 

(ice că avem C. trachelioides M. Bieb. 

13. C. bononiensis |. spec. p. 234; DC. prodr. 7 p. 469; 

Sturm deutsch. h. 72; Koch syn. p. 538; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 419; 

Rchb. ic. germ. 19 tab. 237 f. 2; Schlechtd. et Lang. deutsch. 92 

f. 2994. C. Thaliana Wallr. sched. crit. p. 37 (1822). — Y, Iulie, Au- 

gust. — Varieză : 
a. genuina. — (. vuthenica M. Bieb. fl. t. e. 1 p. 151; C. bononi- 

cusis b. latifolia Schur en. transs. p. 437; C. tenuifolia Schur |. c. 

p. 438. — Caul simplu sau paniculato-ramos; florile, când mai mari, 

când mai mici, întoemese tirsă mai mult sau mai puin desfăşiurată.— 

Câmpuri, mărăcinişiuri. Cerneţi; Caracăl; Vultureanea ; Netoţi ; Co- 

mana; Ciocăneşti. 
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f. simplex DC. prodr. 7 p. 470. 0. simplex Lam. et DC. fl. fr. 3 

p. 730 (1808). (. Pononiensis All. — Caul simplu; florile întocmese 

raceimna lungă care, în aparenţă, este simplă spiciformă. — Câmpuri, pe 

lingă holde pe la drumuri, ete. Netoţi; Vultureanea ; Ciocăneşti, Chi- 

tila; Comana; Beceni (0. bononiensis Urec. enum. p. 38); Bacău; 

Birlad ; în Dobrogea pe ia Măcin şi Constanţa. 

b. Linifolii heterofile. Sepalele lineare sau subulate. 

14. C. pseudolanceolata Pantocsek est. bot. zeit.ann. 1552 

p. 3l solum nomen ; Sag. et Schn. carp. centr. 2 p. 369 et exsic.! 

O. vrhomboidea fi. Wahlenb. carp. prince. p. 60- non L. in Willd. spec. 1 

p. 899. C. Tanceolata Simk. en. transs. p. 354 et exsic.!-non Lap. abr. 

p. 105 (1813)! C. linifolia auct. transs. plur. Grec. enum. p. 38 — vix 

Lam.— C. Hornungiana Sehur enum. transs. p. 449 solum forma foliis 

caulinis ovato-elipiicis petiolatis. 

Tulpina radicală perenică adesea multicaulă. Caulii la bază uşior 

culcaţi sau arcuato-ascendenţi, erecţi, subflexuoşi sau stricţi, glabri şi 

roşietici ; foile bazilare, ce în epoca floraţiei a rar mai exist, sunt sub- 

rotunde sau ovale, peţiolate, cordate şi crenate, cele caulinare infe- 

riore şi medii dese, lanceolate sau linearo-lanceolate, uşior serate 

sau întregi, glabre şi abia pe margini întru câtva ciliolate; florile de 

ordinar numerose sunt în racemă laxă adesea tirsoideo-paniculată, 

unilateral aplecate şi la maturitate arcuato-nutante, pedunculele lungi 

şi subţirele ; ovariul şi caliciul glabri şi cam roşietici, laciniile laneeo- 

lato-subulate sau subulale, erecte la boboci intrec corola, la florea 

deschisă egalez mai mult sau mai puţin jumătatea tubului corolei; co- 

rola măricică (15- 18" lung.) curat campanulată şi de un albastru 

inchis. Bobocii florali in mare parte nutanţi. — d. lulie, August. Li- 

vedi şi stânci in regiunea montană infralpină şi subalpină. Muntele Coziea 
şi Ghiţu în Argeşi; Păpuşea; Pajerea; Predeal şi în tot coprinsul Bu- 

cecilor despre Buşteni şi Sinaia (0. binifolia et 0. Seheuchtzeri Urec. 

enum. 1880 p. 58-non alior.); în Suceava pe Stănişioara laturea 

despre Bapgea, pe muntele Bida la Dorna ; pe Rartu la Schit şi pe culme. 
b. arcuata. Schur bot. runder. ann. 1853 p. 72; ej. enum. transe. 

p. 445 (1566). (. pseudolanceolata c. arcuata Simk. enum. transs. 
p. 385. (. Bielzii Schur. olim. Caulii şi foile pubescente, perii reverşi, 
a rar glabre, foile medii şi superiore ângust-lineare, oblungi şi arcuato- 

acuminate ; laciniile caliciului setacee adesea şi ele arcuate, dar nu 

reflexe. — Adesea cu genuina cam prin aceleaşi locuri. 

Pină la Pantocek, care a distins-o mai bine, acestă plantă a dat 

loc la multe confuzii din partea tutulor botaniştilor ce sau ocupat 
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cu flora Carpaţilor. Şi intr'adever, are multă afinitate cu C. Hinifoha 

Lan. mai ales prin unele forme racemice pauciflore, aşia că este dificil a 

stabili o diagnoză precisă, judecând specimenele autentice de C. lini- 

folia Lam. provenite din Francia (Mont-Dore, Puy-de-Dome, Forez, 

Pilat) cum şi descrierea dată de Grenier şi Gordon în Flora Franţei. 

Tot asemenea are afinitate şi cu C. lanceolata Lap. mai cu seamă 
prin unele exemplare comparate cu figura dată de Reichenbach (ic. 

germ. vol. 19 tab. 237 fig. 2); iar exemplarele din regiunile inalte, 

pauciflore şi cu foile mai ânguste, aduc mult cu C. Seheuchzeri Vill. 

15. C. Scheuchzeri Vill. prosp. p. 22 (1779); Koch synops. 

p. 538 (excel. synon. et var. £); Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 415; Rehb. ic. 

germ. 19 tab. 241 fig. 1; Sehlecht. et Lang. deutsch. 29f. 2920. C. l- 

nifolia Jacg. - non Scop. nec. Lam. — , lulie, August. Păsciuni şi stânci 

alpine. Godeanu; Negoiu (]. Barth); Păpuşea; Buceci la Valea-Pripo- 

rului (Knecht.) şi pe Costila; Plaiu-Cumpătu şi Plaiul-Gagului. 

Specie a regiunilor alpine, de ordinar scundicică, 10-20. 

Caul arcuato-ascendent, dens foliat, la virf uni sau pauciflor, a rar 

cu 5-5 flori; florile mari ca de 15-30" lung. curat campanulate, în 

racemă unilateral - nutante, scurt pedunculate ; bobocii asemenea 
nutanţi. 

Este în acela-şi raport de afinitate cu (. pseudolanceolata la noi, 

precun: în Europa centrală este cu C. linifolia Lam. — De Candolle 

(ved. prodr. 7 p. 471) o considiră ca o varietate glabră a acestei. 

16. C. consanguinea Schott. analect. p. 5 (1554) et Auct. 

transs. recent. (. Seheuchaeri d. stenophujlla et e. Kladniana Schur. en. 
transs.p. 443 (1866). C. rotundifolia a. alpina Schur enum. transs. p. 44. 

(. Seheueheeri b. consanguinea Simk. enum. transs. p. 285 et exsic. 

specimenes & montibus Arpas! — <. lulie, August. Stânei calcare 

abrupte, fissuri de stânci, în văi umbrâse şi profunde. valea 'Ţesnei la 
Gaura-Fetei ; valea Dimbovicioarei. 

17. C. rotundifolia |. spec. p. 232; DC. prodr. 7p. 471; Koch 

syn. p. 937; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 415; Rehb. ic. germ. 19 tab. 249; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 22 fig. 2222 optime. — d. Iulie, August. 

Livedi în regiunea montană. Buceci la Poeana-Stânei (Grec. enum. 
p. 33; Knecht. exsic.!), pe Costila în Valea-Alhă. 

£. angustissima Schur enum. transs. p. 444. Caulii, de şi mai sub- 

țirei, însă fermi, adscendento-erecţi, ea de 20 - 35*" înălţime, jos simpli 

sus paniculaţi sau subpaniculato-ramoşi şi nu cu prea dense foi: eaulii 

şi foile verdi forte glabri ; foile lăstarilor şi cele bazilare dispărute, cele 
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caulinare distante lungicele şi forte mult linear-ănguste aprope filiforme, 

uşior arcuate şi cu marginile convolute ; florile azurii, mai măricele de 

cum la forma genuină, curat campanulate, laciniile caliciului setaceu- 

subulate, întinse, egalez tierţiul inferior al tubului corolei. — Stânci 

in regiunea alpină inferioră. Buceci pe Costila în Valea-Albă. 

Se deosebeşte de C. Fostii Baumg. enum. transs. 3 p. 342, care 

are foile tot ast-fel linear-ânguste, însă numerose, dense şi mai scurte. 

Prin aspectul său, la prima vedere, pare a fl o formă de C. consan- 

guinea Schott. la care axele caulinare sunt simple, de ordinar 1-2 

flore, florile mai măricele şi laciniile caliciului setaceo-subulate lungi 

că egalez aproximativ lungimea tubului corolei şi sunt întinse sau 

reflexe. 

18. C. tenuifolia Iloffim. îl. germ. p. 100 (1800). C. rotundifolia 

3. tenuifolia DC. prodr. 7 p. 471. — d, lunie, lulie. În Dobrogea: la 

Măcin pe muntele Suluc, la Greci şi la lenisala pe lingă Castelul-Ge- 

novez. — La noi există numa în Dobrogea şi n'o putem adinite ca 

varietate de (. rotundifolia IL. 

19. C. crassipes [lcuff. enum. banat. p. 115 (1555); Neil. 

diagn. p. 80. — d. Iunie, Iulie. Costele calcare aprice ale munţilor 

mici. Dobrogea lingă Măcin pe la poalele muntelui Suluc. 

Prin forma şi disposiţiea florilor ţine în deaprope de (. tenui- 

folia ; însă caulii sunt mai înalţi şi mai ramificaţi, foile ânguste lineare 
lungi şi subfalcate, pedunculele mai ingroşate. 

20. C. pusilia [lenke in Jacq. collect. 2p. 79 (1788); Sehlechtd. 

et Lang. deutsch. vol. 22 f 2219 (an Koch syn. p. 357; (aren. Godr. 

(|. fr. 2 p. 4162); Simk. enum. transs. p. B8% (. modesta Sehott ana- 

lect. p. 13; Simk. exsie.! ex alpe Piatra-Craiului. C. refleza Sehur 

verh. siebenb. ver. ann. 1851 p. 171 etinenum. transs. p. 441; C. venusta 

Schur enum. transs. p. 449.— Y,lulie, August. Stânci pe locuri cu irbă 

sau muschi în regiunea alpină. Buceci la Strunga ((. cespitosa Grec. 

enum. ann. 1880 p. 38),la Valea-Priporului şi pe Caraimanu (Knecht.) 

sus la Valea-Babelor ; Piatra-Mare ; Oiticu în Muscel. 

Planta nostră, comparată cu multe exemplare din alpii Austriei 

şi Bavariei, nu prea seamănă cu (. pusilla Haenke mai cu seamă prin 

laciniile caliciului care la epoca deplinei înfloriri sunt subulate şi 

arcuat-retlexe, pe când la C. pusi/la Hanke sunt linear-ânguste sau 

subulate, însă drepte şi întinse. 

Exemplarele pigmee semăn forte mult cu C. „/aubertiana Timb. 

specie pirenaică, 
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Schur indică în alpii Buceci pe C. Zoisii Wult. — De sigur că a 

luat oarecare forme de (. modesta Schott drept speciea lui Wulfen. 

Dar ce are a face una cu alta? 

Ş 2. Rapunculastra. Capsulele asemenea triloculare, insă de- 

hiscente la partea superioră. 

* Perenice. 

21. C. carpatica Jacq. hort. vindob. 1 tab. 57 (1770); DC. 

prodr. 7 p. 479; Rehb. icon. germ. 19 tab. 251; Neilr. diagn. p. 81; 

Sag. et Schn. carp. centr. p. 371. — Y, lulie, August. Pe coste pe- 

trose, şisturi calcare prin văile montane interidre. Negoiu; Moldo- 

veanu; valea Dimbovicioarei şi la Pajerea; Buceci la Urlătoarea, 

Sinaiea, valea Isvorului pină la tuneluri (Grec. enum. p. 38); Buşteni, 

Azuga ; lipseşte la Predeal; în Suceava pe Borca, apoi la Broşteni pe 

Bistriţa, pe Neagra şi pe Barnarele. 

22. C. persicifolia |. spec. p. 232; DC. prodr. 7 p. 479; 

Koch syn. p. 541; Gren. Godr. fl. fr. vol, 2 p. 420; Rehb, ic. germ. 19 

tab. 252 fig. 1; Schlechtendal Lang. deutsch. 22 f. 2238: genuina. — 
I, lunie, lulie. Prin poeni, livedi, margini de păduri, în regiunea 

montană, a dealurilor şi a câmpiilor. Severin, Cerneţi; Tirgujiul, Lai- 

nici; Craiova; Rimnic, Călimăneşti, Coziea; Curtea-de-Argeşi, Ghiţu 

la Corbeni; Ionești, Vultureaneca, Găeşti; Titu; Ciocăneşti, Buftea 

(Grec. enum. p. 38); Chitila, Bucureşti; Comana; Lehliu; Sinaea; 

Câmpina; Bacău; Piatra, Agapiea, Neamţu (Grec. op. c.); în Suceava 

la Broşteni pe Bistriţa, pe Neagra şi pe Barnaru; Birlad; Vaslui, etc. 

f. dasycarpa Kit. ap. Schult. oest. fl. ann. 19814, Lp 40%; DC. 

prodr. 7 p. 479 et Auct. pl. ( persieifolia f. lasiocalyxr Gren. Godr. 

|. e. — Ovariul acoperit mai mult sau mai puţin cu peri rigidi albi 

setiformi. — Vereiorova; muntele Coziea; Văleni; Comana; Broşteni 

pe Bistriţa şi pe Neagra. 

'[. angustifolia. Rădăcina orizontală de ordinar prelungă; caul 

simplu nu prea inalt; foile inferire spatulato-oblungi în pețiol lung 

atenuate, cele medii şi mai lungi (multe aling 15" lung. x 5" lăţ.) 

puţin atenuate sau sesile, tote forte ângust-lineare subfaleato-arcuate, 

uşior şi dislanţiat crenate sau serato-denticulate ; florile destul de 
mari. — Cain prin păduri sau pe stânci cu humus. Dâmbovicioara, 

Pajerea ; Buceci ; Schitu-Doamnei în Neamţu. 

23. C. abietina (Griscb. it. hung. p. 335 (1552); Rehb. icon. 

germ. 19 lab. 253 [. 2. ( patula b. pauciflora Rochel rar, ban. p. 42 Ş / y, j ] 
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tab. 6 (1828) oplime, sed-non (. paneiflora Desf. choix de pl. cor. 

(1908). (. Stevenii Fussin Baumg. mant. p. 14 (1546), Schur en transs. 

p. 439, Neilr. diagn. p. 50-non M. Bieb. — 4, lulie, August. Varieză: 

a. genuina. Se deosebeşte de cea urmetore prin caulii săi com- 

parativ vobuşti, prin corola sa mare,atingend lungimea de 3“, intens 

albastră, în fine prin laciniile caliciului ce au lungimea egală cu a 

tubului corolei, fiind drepte şi puţin depărtate de corolă.—În regiunea 

montană alpină şi subalpină. Plaiu-Osliea la Riuşet; Galbina; Pă- 
puşea ; Pajerea ; Predeal şi in tot coprinsul Bucecilor (Grec. enum. p.35) 

pină spre Possada ; Ceahlău; în Suceava pe Stănişioara; valea Borca; 

Broşteni pe Bistriţa, Neagra, şi Barnaru. 

&. parviflora. Caulii debili, flexuoşi şi ceva mai ramoşi în partea 

snperidră, deci florile mai numerose însă mai mici, cam pe jumătatea 

celor precedente sau cât acelea de (. patula, au corola azurie şi ju- 

me&tatea sa inferioră este albiciosă, laciniile caliciului lanceolato-su- 

bulate şi adesea la bază cam atenuate sunt forte lungi aşia că egalez 

sau cam întrec corola, stau orizontal întinse sau arcuato-subdeflexe. — 

Buceci (Knecht. leg.); Agapiea. 

* * Anuale sau bienice. 

24. C. patula [. spec. p. 232; DC. prodr. 7 p. 480; Koch syn. 

p. 540; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 4920; Rehb. ic. germ. 19 tab. 253 [. 1; 

Sehlechtd. et Lang. deutsch. 22 f. 2236 o. genuina. — 3 Lulie, Au- 

gust. Livedi, poeni, locuri cu ierbă, păduri; în regiunea montană in- 

ferioră. Verciorova; Tismana; Broşteni; Lainici; Vuleana; Câmpu- 

lung; Curtea-de-Argeşi, Ghiţu ; Sinaia; Văleni; Tirgu-Oecnei ; Piatra pe 

Cozla şi pe Cernegura; laşi. 
6. calyeina. Glabră cu totul; florile măricele, laciniile caliciului 

linear-lanceolate, denticulate la bază şi deflex întinse sunt forte lungi 
că egalez sau cam întrec corola. — Buceci pe la Sinaia. 

[. neglecta Alph. DC. in DC. prodr. 7 p. 480, (. neglecta Ram. 

et Seh. syst. 5 p. 104 (1819). C. flaceida Wallr. sehed. p. 85 (1822). 

(. patula î. flaccida Koch syn. p. 5%L; Sehur en. transs. p. 439. — 

Horezu, Bistriţa; Olăneşti; muntele Galbina (forma pauciflora); Câmpu- 

lung; Sinaia (C. patula Grec. enum. p. 39); Bisca; Agapiea, Monăs- 

tirea Neamţu; Fălticeni, Botoşiani. 

25. C. Welandii Ileu(f. enum. ban. p. 118 (1355); Neilr. diagn. 

p. 50. (. expansa var. f. spherothrix Boiss. fl. orient. 3 p. 941. — 

3. lunie, Iulie. Păduri pe costele munţilor la Veâreiorova şi pe dealul- 

Stirminei ; Coziea şi Stănişioara în valea Oltului, 
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Are tote caracterele speciei C. expansa Friv. aşia cum este des- 

crisă de Boiss. fl. orient. |. e. şi de Velen. fl. bulg. p. 371, însă planta 

nostră are costele caliciului glanduloso-punctate. 

26. C. Rapunculus LL. spec. p. 232; DC. prodr. 7 p. 480; 

Koch syn. p. 541; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 419; Rehb. icon. germ. 19 

tab. 252 f. 2; Schlechtd. e! Lang. deutsch. 22 fig. 2237. — 3 lunie- 

August Livedi, poeni de păduri şi pe lingă păduri. Sinaia (Grec. en. 

p. 38); Verciorova, Severin, Hinova; Tismana, Tirgujiul, Lainici; 

Caracal la Frăsinet; loneşti, Vultureanca; Băneasa, Comana ; Buftea; 

Buztu; Birlad la Crâng; Roman. 

5. ADENOPHORA 7i:sc/. mem. soc. nat. mosc. 6 p. 165. 

1. A. lilifolia Ledeb. cat. hort. dorp. 1822; DC. prodr. 7 p. 492 

exclus. var. 4; Rehb. ic. germ. 19 tab. 257 f. |. A. hhifolia 6. înfun- 
dhibulifo”mis Alph. DC. monogr. camp. p. 359 (1830). A. suaveolens 

Meyer elench. pl. borus. indig. p. 19 (1835);Koch syn.p.5%3. Campa- 

nula bhlifolia L. spec. p. 233; Jaeqg. hort. sechoenbr. tab. 335; Wald. 

et Kit. rar. hung. 3 tab. 247. (. suaveolens Willd. enum. hort. berol. 

suppl. p. 10. —Locuri cu ierbă pe coste pe la poale de dealuri în Mol- 

dova superioră. Valea Mânastirei Neamţu (Grec. herbor. mold. 1874 
et in Br. prodr. p. 334%; Chania exsicc.!); valea Crăcoanilor pe la Os- 

loveni în districtu Neamţu. 

6. SPECULARIA /fe:ster syst. pl. gen. p. &. 

1. S. Speculum Alph. DC. monogr. camp. p. 346 (1830); DC. 

prodr. 7 p. 490; Koch syn. p. 544; Rchb. ic. germ. 19 tab. 255 fig. 9; 

Schlechtd. et Lang. deutsch. 22 fig. 2250. Campanula Speculum L. spec. 

p. 258. Prismatocarpus Speculum LiHerit. sert. angl. p. 2. — d. lunie, 

lulie. Pe lingă garduri la mânăstirea Neamţu (Grec. enum. p. 37). — 

Din erore unele specimene sunt indicate în enumeraţiea mea de plante 
din 1880 subt numele de S. hpbrida ca găsite pe la Sinaia în 1876. 

7. SIMPHIANDRA 4/ph. DC. mon. camp. p. 305. 

1. S. Wanneri Ileuff. enum. banat. p. 120 (1858); Neilr. diagn. 

p. 82. Campanula heterophulla Baumg. enum. transs. 3 p. 342 -non L. 

(. Wanmneri Roch. rar. banat. t. 5; Rehb. ic. germ. 19 tab. 254 f. 1.— 

d. lunie, Iulie. Pe stânci abrupte şi prin fissurile acestora la locuri 

umbrose, umede şi expuse către nord. Valea Oltului de la Coziea în 

sus pe Ciocanele şi Cirligele, Mânăstirea Stănişioara în părţile din 

vale; Lainici spre vama Păiuşi pe Ciocane, 
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LVI. CUCURBITACEE Juss. gen. pl. 393. 

1. BRYONIA /. gen. n. 1093. 

1. B. alba. spec.p. 621; DC. prodr.7 p. 307; Sturm deutsch. 
HI. h. 80; Koch syn. p. 277; Rehb. ic. germ. 19 tab. 259; Schlechtd. 
et Lang. deutsch. 22 fig. 2196. — Vulg. Cucurbeţea. Împărăteasă. Mu- 
Hătoare. — i, lunie, Iulie. Mărăcinişiuri, garduri pe la locuri ruderale 
şi locuinţe rurale. Ruinele Severine; Tirgujiul ; Horezu ; Cătimăneşti ; 
Gonţeşti; Câmpina; Bucureşti (Grec. enum. p. 25); Comana; Brăila ; 
Galaţi prin vii; Piatra; laşi pe la Copou şi Răpedea; Constanţa. 

2. ECBALLION hichard dict. class. nat. 6 p. 19. 

1. E. Elaterium Richard dict. class. hist. nat. vol. 6 p. 19(1824)); 
Koch syn. p. 277; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 22 fig. 2198. E. agreste 
Rehb. ic. germ. 19 tab. 258. Momordica Elatevium L. spec. p. 1434; 
DU. prodr. 3 p. 311. — Vulg. Plesnitoare. — O lunie-Septembre. 
Câmpuri la locuri inculte aprice. În Dobrogea pe la Constanţa forte 
mult. 

e Speciile urmetore sunt forte comune în cultură pentru uzul 
alimentar sau economic: Lagenaria vulgaris Ser. in DC. prodr.3 p. 299, 
vulg. Tilvă. Tigvă. Tiugă. Trocă. Presentză câteva varietăţi: L. vul- 
garis a. Gourda Ser. |. e. fructul având două înflături neegale c?o su- 
grumătură intre ele; f. Cugourda Ser. |. e. fructul având o singură 
inflătură ovoidă cun git forte lung cilindric: acesta se numeşte Tilv 
şi serveşte la țeră pentru sifâne de transvasare. — Cucumis sativus L. 
spec. p. 1457, vulg. Castravete sau Crăstivete, ce presentâză oarecare 
varietăţi precum: z. viridis Ser. 1. c. p. 300, avend fructele micuţele, 
verdi şi cu mici proeminente ma'melonitormne, vulg. Castraveți pentru 
oțet ; B. flavus Ser. |. c. fructele mai lungi şi mai grose, uşior arcuate, 
netede şi parte la maturitate gălbenii la față, vulg. Castraveţi-romă- 
neşti. — Cucumis Melo L.. spec. p. 1436, vulg. Pepen. Pepen-galben, 
Zămos. Presenteză multe varietăţi după mărimea, aspectul exterior, 
după gustul carnei sale. — C. Cantalupo Ser. |. c.; vulg. Cantalup. 
Cantaloş. — Citrullus vulgaris Schrad. in linn. vol. 12 p. 419; synon. 
Cucurbita Citrullus L. spec. p. 1435, Cucumis Citrullus Ser. in DC. 
prodr. 3 p. 301, vulg. Harbus. Boşar. Lubeniţă. Pepene-verde. Vari6ză 
in fructele sale : cu carnea galbenă sau gălbenie şi semințele negre sau 
roşii, cu carnea roşie, semințele negre, forte mari, medioeri sau mici 
după cultură, ete. — Cucurbita Pepo L.. spec. 1435, vulg. Bostan. Do- 
pleac. Dovlete-turcesc sau Dovlete-all mare, sau micutel: Bostănel, 
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Dovlecel.— Cucurbita maxima Duch. in Lam. dict. eneycl. 2 p. 151, vulg. 

Dovleac sau Dovlete-românesc. — Cucurbita Melopepo L. spec. p. 1435 

vulg. Dovleac-tureese cealma. — Coceinia indica Wight. et Arm., vulg. 

Tărtăcuţă, Cucurbețea. 

CLASA IV 

DICOPILEDONE GAMOPETALE SUPEROVARII 

LVII. ERICACEAE Ach. Rich. 6lem. bot. p. 530. 

Trib. 1. VACCINEE. De şi inferovarii, totuşi cele lalte caractere 

sunt ale Ericaceelor: polistemone, adesea diplostemone, anterele bi- 

loculare bicorne, corola urceolată sau campanulată 5-lobată, arar 

4- lobată, însă fructul e bobă sucâsă, 4-5 loculară, loc. polispermice. 

1. VACCINIUM 1. gen. n. 453. 

1. V. Myrtillus |. spec.p. 495; DC. prodr. 7 p. 575 var. g; 

Koch syn. p. 545; Rchb. icon. germ. 17 tab. 118; Schlechtd. Lang. 

deutsch. vol. 20 fig. 2036. — Vulg. Afin. — îo Maiu, lunie. Livedi, 

poeni, stânci umbrose pe culmea munţilor şi prin văile subalpine.Go- 

deanu şi Bulzu; Coziea; Ghiţu; Oiticu; Rucăr; Păpuşea; Buceci; 

Ceahlău; Agapiea la Sihla (Grec. enum. p. 38); în Suceava pe Borca 

la isvorul de borvis; pe Barnarelul sus şi pe muntele Bida la Dorna. 

2. V. uliginosum |,. spec. p. 499; Sturm deutseh. hef. 12; 

DC. prodr. 7 p. 574; Koch syn. p.5%45; Rehb. icon. germ. 12 tab. 117; 

fig. 3, 4; Schlechtd. Lang. deutsch. 20 fig. 2007. — b Iunie, lule. 

Prin locuri mlăştinose turfose şi sfagnuri, în regiunea alpină. Negoiu 

pe Podeanu; Penteleu la căşierie (Br. miss.); în Suceava pe Pietrosu 

(Br. miss.), pe Bida (1300 m.); pe Ceahlău în Neamţu. 

3. V. Vitis idza [.. spec. p. 500; DC. prodr. 7 p. 568; Koch 

syn. p. 545; Rehb. icon. germ. 12 tab. 117 fig. 3, 4; Sehlechtd. Lang. 

deulsch. vol. 20 fig. 2058. — Vulg. Coacăz-de-munte. Merişor-de-munte. 
Smârdar. — î» Iunie. Păsciuni alpine, stânci prin văi montane sub- 

alpine. Muntele Coziea; Negoiu şi Ghiţu în Argeşi; Păpuşea; Piatra- 

Nămăeştilor; Buceci la Sinaia pe Furnica (V. uiginosum Grec. enum. 

p. 38-non L..); la Urlătoareu, pe Costila în Valea-Albă sus; Predeal 

pe Urzicaru; Piatra-Mare; în Bacău la Slănie pe muntele Putu; pe 

Ceahlău (Chan. exsic.); în Rareu pe coamele despre Pialra-Zimbrului 
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4. V. Oxycoccos |. spec. p. 500; Koch syn. p. 545; Rchh, ic, 

germ. 17 tab. 118; Schlechtd. Lang. vol. 20 fig. 2039. Owycoccos pa- 

lustris Pers. syn. 1 p. 419 (1805). — Prin mlăştini sfagnose în văi 

montane umbrose umede. Valea Barnarelului sus la capu-riului şi pe 

Picioru-Arinului la Dorna. 

Trib. II. ERICINEE. Superovarii şi cu disc ipogin pe care stau 

staminele ; fructul capsulă sau bobă; în fine caracterele proprii ale 

Ericaceelor. 

2. CALLUNA Saiisb. in lin. transs. 6 p. 317. 

1. C. vulgaris Salisb. op. cit. (1302); Smith engl. fl. 2 p. 295; 

Sturm deutsch. hef. 1 ; Koch syn. p. 547; Schlechtd. Lang. deutsch. 

vol. 20 fig. 20292. — Vulg. Jerbă-negră. — î lunie, lulie. Păduri şi 

pe la locuri deschise pe stânci, în regiunea montană. În Gorjiu la Vă- 

deni pe dealurile Miulescu; la Tirgu-Ocnei pe Măgura şi în munţii 

Slănicului ; pe Ceahlău (Chan. exsic.) 

3. BRUCKENTHALIA Ac/b. germ. exc. p. 414. 

1. B. spiculifiora Ich). |. c. (1830) ; ejus. icon. germ. 17 

fig. 1; DC. prodr.7 p. 694; Neilr. diagn. p. 53. Erica spiculiflora Salisb. 

tab. 111 in linn. transs. 6 p. 324(18502); Sibth. Sm. Îl. grac. 4. p. 47. 

Menziesia  Bruckenthalii Spreng. neu. entdeck. | p. 271 (1820). -— 

Î lunie, lulie. Păduri la locuri deschise cu ierbă sau cu muschi, 

stânci; în regiunea montană. («odeanu; Olăneşti; Călimăneşti ; muntele 

Coziea ; muntele Galbina; Ghiţu şi Jipu; Păpuşiea, Negoiu; Dobriaşu, 

Rucăr, Dimbovicioara; Nămăeşti, Muntişioru; Buceci în tot coprin- 

sul; Predeal; Văleni (Grec. in Br. prodr. p. 335); Bisca-Rusilei. 

4. AZALEA 1. gen. n. 212. 

1. A. procumbens |. spec. p. 215. Rchb. icon. fl. germ. 17 

tab. 108 f. 2; Neilr. diagn. p. 83; Schlechtd. et Lang. deutsch. 20 

î. 2028. Loiseleuria procumbens Desv. journ. bot. vol. 3 p. 35 (1813); 

DC. prodr. 7 p. 714. — î Iulie, August. Stânci şi la locuri cu muschi 

sau cu icrbă m&nuntă pe coamele alpine. Godeanu; Negoiu şi Mol- 

doveanu; Păpugea; Buceci (Grec. enum. p. 38); Piatra-Mare. 

5. RHODODENDRON /. gen. n. 348. 

4. Rh. Kotschyi Simk. enum. transs. p. 389 (1556). Ph. ferru- 

gineum Baumg. enum. transs. | p. 366, Auct. transs. plur.-non L. — 

Rh. muyrthifolium Sehott et Kotsehy in bot, zeit, vol. 9 p. 17 (1851) 
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-non Lodd. bot. cabinet tab. 908 (1824) cujus stirps hispanicam 
incolit hybridum inter RP. hirsutum et Rh. punctatum (conter. DC. 

prodr. 7 p. 792: Rh. ponticum var. 5). —Vulg. Bujor-de-munte. Tranda- 

firaşi-de-munte. — î> lunie, lulie. În plaiurile alpine. Munţii Godea- 

nului pe Mocirliu; Galbina; Jipu şi Picucatu; Negoiu; Păpuşea; Bu- 

ceci în tot coprinsul (Rh. myrtifolium Grec. enum. p. 38. Rh. chama- 

cystus Grec. olim-non L.); Piatra-Mare. 

Trib. III. PYROLACEE Lindl. Diferă de tribul precedent prin lipsa 

discului hipogin, prin semințele lor mici şi aripate cu arilă prelunga. 

6. PYROLA /. gen. n. 340. 

1. P. rotundifolia [.. spec. p. 567: DC. prodr. 7 p. 772; Koch 

syn. p. 550; Rehb. icon. germ. 17 tab. 102 f. 1; Sehlechtd. et Lang. 

deutsch. 20 f. 2045. — Y. lunie, lulie. Prin păduri în regiunea dealu- 

rilor şi a munţilor. Buşteni; munţii Slănicului în Bacău; Hangu subt 
Ceahlău ; laşi la Hăpedea. 

2. P. chlorantha Swartz in act. acad. holm. 1810 p. 190 

tab. 5; DC. prodr. 7 p. 773; Koch syn. p. 550; Rchb. icon. germ. 17 

tab. 103 fig. 1; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 20 f. 2046. — Y. lunie, 

lulie. Păduri în regiunea submontană. Costa Schitului la Mânăstirea- 

Neamţului (Chan. exsice.!); munţii Bacăului la Slănic; Hangu subt 

Ceahlău; Piatra pe Cernegura. 

3. P. minor L. spec. p. 567; Sturm deutsch. fl. h. 13; DC. 

prodr. 1 p. 774; Koch syn. p. 551; Rehb. icon. germ. 17 tab. 104f.3 

et 4; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 20 f. 2045. — , Iulie, August. Pă- 

duri de bradi în regiunea montană subalpină. Buceci la Valea-Jepilor 

(Grec. enum. p. 30); Predeal pe Susaiu şi pe poalele Clăbucetu-Tau- 

rului pe la Schit ; Rareu la Schit. 

4. P. secunda |. spec. p. 565; Sturm deutsch. fl. h. 13; DC. 

prodr. 7 p. 774; Koch syn. p. 551; Rehb. ic. germ. 17 tab. 104 f. let 

2; Schlechtd. et Lang. deutsch. 20 f. 2045. — Vulg. Merişior. Perişior. 

Verdeţa-lernei. — Y, lunie, lulie. Păduri de bradi în regiunea mon- 

tană. Dimbovicioara, Pajerea ; Predeal ; Sinaia; Agapiea (Grec. enum. 

p. 30); Monăstirea Neamţului la Pocrov (Chania exsicc.!). 

7. MONESES Saiisb. in Gray britsch. arr. 2 p. 403. 

(Pyrola Sect. II. Parnassioides Koch). 

1. M. grandiflora Salisb, in Gray |. c. DC. prodr. 7? p. 775, 
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et Auct. plur. Pyrola umiflora Li. spec. p. 565; Koch syn. p. 551; 

Rchb. ic. germ. 17 tab. 105 îig. 1 et 2; Schlechtd. et Lang. deutsch. 20 

f. 2049. — Y, lunie, lulie. Păduri de bradi şi tăget; în regiunea mon- 

tană alpină, subalpină. Negoiu pe Clăbucetu; Sinaia şi în tot coprinsul 

Bucecilor (Grec. enum. p. 30); Predeal; in Neamţu la Hangu şi Agapiea 

(Grec. |. €.); Mânăstirea Neamţului (Chania exsic.!) 

LVIII. MONOTROPACEA Lindl. nat. syst. ed. 2. 

1. MONOTROPA Lin. gen. n. 33%. 

- 

1. M. Hypopitys Lin. spec. p. 555; Koch syn. p. 551; Rehb. 

ic. germ. 17 tab. 101; Schlechtd. et Lang. deutsch. 20 f. 2050. — Vulg. 

Sugătore. Suge- Pin. — Y, lulie, August. Păduri în regiunea montană 

subalpină ; parazită pe rădăcini de fagi sau de bradi. Dimbovicioara; 
Sinaia (Grec. enum. p. 30) şi în tot coprinsul Bucecilor. — Varieză: 

o. glabra hoth tent. germ. 2 p. 462; Koch syn. p. 552; Rehb. 

ic. germ. 17 tab. 101, fig. 6 et 7 (b). Flypopitys glabra Bernh. in DC. 

prodr. 7 p. 780. Tote părţile plantei glabre, doar ovariul preserat cu 

câteva puncetulețe puţin eminente: 

f. hirsuta Roth. tent.germ. loc. €.Koch syn. p. 552; Rehb.l. e. 

fig. 1l—5 (a). Hypopitys multiflora Scop. fl. earn. ed. 2 n. 178; DC. 

prodr. 7 p. 780. Montropa Hypopitys Lin. ap. DC. |. e. — Axa eauli- 

nară în porţiea inflorescenţei este pubescentă, bracteele ciliate, faţa 

internă a sepalelor, t6lă marginea petalelor, staminele şi pistilul sunt 

hirsute. 

LIX. OLEACEA Lindl. syst. p. 307. 

Trib. |. OLEINEE. DC. — Fructul cărnos sau baceiform. 

1. LIGUSTRUM 1. con. n. rs. 

1. L. vulgare L. spec.p. 10; Sturm d. fl. h. 14; DC. prodr. $ 

p. 293; Koch syn. p. 554: Rchb. ic. germ. 17 tab. 33. let 2; 

Schlechtd. et Lang. deutsch. 16 f. 1531. —Vulg. Lemn-cânesc. Măliniţă. 
Mălin- negru. — Arbust forte comun pe la pădurile din regiunea de- 

lurilor şi a câmpiilor în amestec cu arbori mici şi alţi arbusti, consti- 

tuind desişiuri, tuferişiuri sau crânguri (Grec. enum. p. 40). 

Trib. II. SYRINGEZE Don. Capsulă biloculară loculicidă. 

2. SYRINGA /. gen. n.22. 

4. S. vulgaris [L. spec.p. Il; Sturm. deutsch, fl. h, 2; DC 
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prodr. $ p. 252; Koch syn. p. 554%; Reichenb. icon. germ. 17 tab. 32; 

Schlechtd. et Lang. 16 fig. 1532. — Vulg. /iliac. Iorgovan. Serinte. — 

î» Aprlie, Maiu. Spoutaneu şiin stare selbatecă: in Mehedinţi pe 
munţii de la Vereiorova ; pe muntele Suliţa (Sab. Stef. miss.); pe Ap- 

şioara la Gaura-Fetei; Monastirea Tismana pe stâncile peşterei ; — 

însă frecuentă şi vulgarizată în cultură, prin parcuri și grădini în totă 

țera, prezentând varietățile : 

a. violacea Dictr. fl. cap. | p. 247. Florile de un liliachiu închis ; 

3. cerulea Dietr. |. e. Florile azurii; 
albiflora Dietr. ]. c. Florile albe. — 

„ chinensis Willd. — Vulg. /aliac franţozese. 

Trib. III. FRAXINEE Bartl. Samară biloculară nedehiscentă. 

3. FRAXINUS 7ournef. instit. p. 577 t. 343. 

1. F. excelsior |. spec. p. 1509; Sturm deutsch. fl. h. 44: 

DC. prodr. 8 p. 276; Koch syn. p. 554%; Rehb. ic. germ. 17 tab. 3l; 

Sehlechtd. et Lang. 16 f£. 1533. — Vulg. /rasin.— tb Aprilie, Maiu. 

Păduri; din regiunea montană inferioră pină in regiunea câmpiilor pe 

la locuri cam umede. Cerneţi, Dumbrăviţa; Craiova; Mogozoea, Pan- 

teleimon, Paserea; Crivina în Lumnca-Prahovei; Comana; M6nastirea 

Neamţu (Chania exsice.!). De alt-iel, torte comun în ţeră. Vari6ză: 
a. genuina. -— Samarele oblungi eliptice, atenuate sau rotundate 

la bază, obtuse sau oblic stirbite la virf şi eu mucron (urmele stilului ) 

în stirbitură ; 

6. oxycarpa Willd. spec. vol. 4 p. 1105 (1805). F. oxyphylla M. 

Bieb. fl. t. e. 2 p. 450 (1808); DC. prodr. 8 p. 276; Gren. Godr. Îl. 

[r. 2 p. 472. — Samarele oblungi eliptice, dar mai ângusticele, sunt 

atenuate la ambele extremităţi şi astfel se arăt acute la virf. 

2. F. Ornus |. spec.p. 1510; DC. prodr. 3 p. 274; Koch syn. 

p. 554; Rehb. ic. germ.l. e Sehleehtd. et Lang. deutsch. 16 fig. 1534. 

Ornus europa Pers. syn. îp. 9. — Vulg. Prasinu-de-munte. Mojdrean. 
Urm. — E, lunie, lulie. Pe costele petrose ale munţilor inferiori. Vâr- 

ciorova, Bahna ; valea '[esnei la Gaura-Fetei; Cloşani ; Lainici; Polo- 

vraci; Călimăneşti, Coziea ; Riu-Vadului ; în Dobrogea pe munţii d'in- 

tre Măcin şi Greci (Br. miss.) şi prin pădurea Pabadaghului. 

LX. JASMINACEAE Lindl. nat. syst. ed. 2 p. 308. 

1. JASMINUM 7ourn. înst. p. 597 L. 305. 

4. J. fruticans Lin. spec. p. 9; DC. prodr. Sp. 318; Rehb. ic. 
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germ. 17 tab. 36; Boiss. 1. orient. 4 p. 42; Gren. Godr. fl. tr. 9 
p. 416. — Jasomie sălbatică. — > Maiu, lunie. Locuri petrâse aprice 
în Dobropea prin multe locuri. Başi-Bunar; Mangaliea ; şi plantat în 
oarecare grădini la Constanţa. 

e. officinale L.spec. p. 9. — Vulg. Iusomie, — Î Există în cul- 
tură prin oarecare grădini; dar nu rezistă gerului intens. 

LXI. ASCLEPIADACEE Lindl. nat, syst. p. 509. 
Trib. 1. PERIPLOCEX& R. Br. — Staminele avend inserţiea pe 

tubul corolei, filamentele separate, dar anterele prin virful lor cohe- 
rente şi pe spate cu coamă părosă. 

1. PERIPLOCA KA. B-. |Vern. soc. p. 58, 

1. P. greaca |. spec. p. 309; DC. prodr. 3 p. 498; Le Maout et 
Decaisne flore des jard. p. 193; Rehb. ic. germ. 17 tab. 25 ; Boiss. 
fl. orient. 4 p. 45. — î Maiu, lunie. Locuri petrose aprice. Giurgiu 
pre vechile ruine ale cetăţei spre Smârda: in Dobrogea la Hirsova 
(Br.), la Mangalia pe stâncile calcare. 

Trib. II. ASCLEPIADACEA R. Br. Staminele avend inserțiea pe 
baza corolei şi filamentele consudate în tub periginic ; anterele bilo- 
culare, iarăşi ceoherente şi aplicate pe stigmată, de fiecare câte o 
pungă polinică solitară cu vecina celei lalte dă în retinaculul inter- 
posit afipt pe stigmată. 

2. CYNANCHUM Ah. Br. Wern. soc. p. 44. 

i. C. acutum |. spec. p. 310; DC. prode. 8 p. 547; Koch syn. 
p. 555; Rehb. ic. germ. vol. 17 tab. 29; Boiss. fl. orient. 4 p. 60; 
Schleehtd. et Lang, deutsch. 16 fig. 1580. — d. lunie, lulie. Pe coste 
argilose la locuri rupte, garduri de mărăcini, vii. Malurile Buzăului 
la Buzeu; malurile drumurilor pintre vii la Galaţi spre Barboşi ; 
Birlad; pe malurile mărei la Sulina şi Constanţa abundent. 

3. VINCETOXICUM Manch method. p. 217. 

|. V. officinale Manch meth, plp. 317 (1794); DC. prodr. $ 
p. 524; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 480 ex p.; Rehb. ic. germ. 17 tab. 96. 
Asclepias Vincetozicum Li. spec. p. 314; Sturm deutsch. fl. h. 9. Oyn- 
anehum Vincetozicum R. Br. wern. soc.p. 47; Koch syn. p. 555 exp. 
Sehlechtd. et Lang. deutsch. vol. 16 p. 203 fig. 1581. — Cynanchum 
«zum Bart]. in Koch tachenb. p. 350 (1544) e o uşioră modificaţie a 
ormei genuine, dar nu o specie distinctă, — Vulg. Brilioancă. 
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Ierba-fevului. Rinduniţă. — d. Maiu-lulie. Prin livedi, tuferişiuri, lo- 

curi petrose. Cerneţi; Baea-de-Aramă; 'Tirgujiul; Craiova; Bălceşti 

(Sab. Stelan.); Rimnic, Călimăneşti, Coziea şi pe Massa-lui-Traian; 

Rucăr, valea Muierei; Sinaia la Pusnicu; Comarnicu; Netoţi; Co- 

mana; Ciocăneşti, Buftea Perişi, Crivina; Buztu; Birlad, Ghidigeni; 

Neamţu; Fălticeni ; Dobrogea. 
e Asc/epias Syriaca L., sau mai bine dis, Asclepias Cornuti De- 

caisne in DC. prodr. 8 p. 567. — d, Introdusă în cultură prin unele 

grădini ; specie de origine americană. 

LXII. APOCYNACEA Lindl. nat. syst. ed. 2 p. 299. 

1. VINCA /. gen. n. 295. 

4. V. herbacea W.etKit.rar. hung.tab.9(1799); DC.prodr. 

p. 383 exclus. var. et5; Koch syn.p.597; Rehb. ic. germ. 17 tab. 22; 

Schlechtd. et Lang. deutsch. 16 f. 1578. — Poie "nifir. Foiofoiu. Fon- 
chiu. Sasehiu. Sascu. Borbănoc. Brăbănoc. — d, Aprilie, Maiu. Livedi, 

locuri cu irbă, pe lingă păduri, prin crânguleţe şi ograde de pomi. În 

Mehedinţi pe la Poroina, Stirmina, Străhaea; Craiova în luncă ; Cio- 

căneşti, Perişi, Crivina; Ploeşti la Crângu lui Bot; Comana; Paserea ; 

Lehliu; Sloboziea pe la pădurea Moşi-Toma; Buzău pe la Crângu; 

Focşiani, Vrancea; Birlad; laşi; Botoşiani pe la Roşiori. 
e /. minor. spec. p.304; vulg. Cununiţă, Merişior, Pervincă. — 

]. Introdusă, vulgarizată în cultură prin multe grădini şi cimitire de 

oraşe şi pe la țeră. (Grec. enum. p. 40). 

9 Werium Oleander L.. spec. p. 305; vulg. Leandru. —- î Arbust 

mediteranean; forte vulgarizat în horticultură însă sufere la ger. 

LXIII. GENTIANACEA Lindl. |. e. p. 296. 

Trib. 1. MENYANTHEE. Cu disc ipogin sau cu cinci glande subo- 

varice; prefloraţiea induplicată. Foile alterne vaginate sau cam vagi- 

nate. Plante fluviale. 

1. MENYANTHES 1. gen. n. (64 ex p. 

1. M. trifoliata L. spec. p. 205; DC. prodr. 9 p. 137; koch 

syn. p. 558; Rehb. ic. germ. 17tab. 2; Schlechtd.et Lang. deutsch. 16 

[, 1536. — Vulg. Trei-fraţi; Trifoişte ; Trifoiu-amar. Trifoi-de-baltă.— 

I. lunie. Ape stagnante superficiale ; mlăştini. Bucureşti la Herăstrău, 

în Bărbătescu-Vechiu, odinioară şi prin bălțile Gramont. 
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2. LIMNANTHEMUM (el. act. petropol. 1709 p. 527: 

1. L. nymphoides Link. (1. portug. | p. 544 (1809); Koch syn. 

p. 558; DC. prodr. 9 p. 138; Rehb. icon. germ. 17 tab. 1; Sehlechtd. 

et Lang. deutsch. 16 f. 1537. L. peltatum Gmael. |. c.tab. 17£.2. (1769). 
Menianthes namphoides. Lu. spec. p. 207 (1763). Villarsia ni mphoides 

Vent. choix pl. cels. n. 9 (1803). — . Iulie, August. Ape stagnante, 

heleşteuri vechi abandonate, şianţuri cu ape. Bucureşti pe Colentina ; 

Comana pe Câlniştea ; Bălţile de pe marginea Dunărei: Dăbuleni spre 

Potelu în Romanați (Grec. enum. p. 41); Giurgiu, Sloboziea spre 

Malu; Galaţi prin Brateșiu. 

Trib. IL GENTIANEE. Ovariul fără disc hipogin ; foile oposite ne- 

vaginate. Plante terestre. 

3. LOMATOGONIUM 4/. Braun. bot. zeit. 1630. 

1. L. carinthiacum Al. Braun. l.c. 1 p.221(1830); Koch syn. 

p. 559; Schlechtd. et Lang. deutsch. 16 fig. 1541. Smeestia carinthiaca 

Wulf. in Jacg. miscel. 2 p. 53 (1781); Sturm deutsch. fl. h. 29. Gren- 

tiana carinthiaca Frosl. gent. p. 103. Pleurogayne carnthiaca (Griseb. 

gen. et spec. gentian. p. 310 (1839); DC. prodr. 9 p. 122; hehb. ic. 

germ. 17 tab. 4 f. 2. — (O sau 7 August, Septembre. Stânci cu ierbă 

menunţică sau cu muschi, pe comele alpine. Buceci la Strunga (Grec. 

enum. p. 41), pe Caraimanu şi la Oberşiea-lalomiţei (Knecht.); pe Cos- 

tila la Valea-Albă sus în fund. 

4. GENTIANA /. gen. n. 322. 

Ş 1. Florile galbene. 

1. G. lutea L. spec. p. 329; Koch syn. ed.2 p. 559; DC.prodr.9 

p. 86; Rehb. icon. germ. 17 tab. 15; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 16 

fig. 1549. — Vulg. Enţură. (hinţură. Inţură. Inţurea. Ochincea. — 

d. lunie, lulie. Pe câstele munţilor în văile infralpine. Buceci pe 

Costila în Valea-Albă (Grec.) şi la Piatra-Arsă (Knecht.) pe la 1800" alt. 

$ 2. Florile albastre sau purpurii. 

a. Tubul corolei oblungo-campanulat, istmul nud, sinurile cu 

clini apendiculari. 

2. G. punctata |. spec. p. 329; Sturm deutsch. fasc. 54%; Koch 

syn. p. 561; Griseb. in DC. prod. 9 p. 116; Rehb. ic. germ. 17 tab. 15; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. fl. 16 fig. 1545.— Vulg. asemenea.— d, lu- 

lie, August. Stânci, păsciuni in regiunea alpină. Munţii (odeanului 

pe Murariu şi Bulzu; în Argeşi pe Jipu şi Moldoveanu. 

Grecescu D, Dr, — C. 192%, 28 
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3. G. phlogifolia Sclott, Kotschy bot. zeit. ann. 1851 p. 151; 

l'uss. transs. exeurs. p. 4383; Hchb. ic. germ. 17 tab. 148. (i. depressa 

Schur enum. transs. p. 457 sed non (5. Pucumonanthe rar. depressa 

Boiss. voy. bot. ann. 18%5 p. 415 t. I2l a, fide Simk. — Aceleaşi 

numiri vulgare. — d, lulie, August. În regiunea alpină. Buceei la Valea- 

Priporului (Inecht. ), pe Costila in Valea-Alb: ; Ceahlău. 

4. G. cruciata |. spec. p. 334%; Koch syn. p. 561; DC. prodr.9 

p. 115; Rehb. ie. germ. 17 tab. 11. Sehlechtd. et Lang. deutsch. fl. 16 

[. 1546. — Vulg. /inţură. Ghinţură. Inţură. Ochincea. — , lulie, 

August. Livedi, locuri cu icrbă, poeniţe. Cloşiani la Buza-Plaiului ; 

Stolnici şi Cotmeana în Argeşi; Comana; Ciocăneşti; Câmpulung ; 

Sinaia (Grec. enum. p. 40), Predeal; Piatra pe Cernegura; Fălticeni ; 

Broşteni; Rareu. Plantă mult respândită în Româniea. 

5. G. asclepiadea |. spec. p. 329; Sturm deutsch. h. 54; Koch 

syn. p. 561; DC. prodr. 9 p. 112; Rehb.ic. germ. 17 tab. 11; Schlechtd. 

ct Lang. deutsch. îl. 16 f. 1547. —Vulg. Ințură. Inţurea. — d, Lulie, 

August. 'Tuferişiuri pe la margini de păduri în regiunea subalpină 

şi alpestră. Mânăstirea Bistrița, Coziea; muntele Jipu la Corbeni; 

Rucăr, Dimbovicioara; Câmpulung; Sinaia; Predeal; Slănicu din 

Bacău; Neamţu, Agapiea (Grec. enum. p. 40); Piatra; Broşteni pe 

Bistriţa şi Neagra, Schitul-Hareu. 

6. G. Pneumonanthe |. spec. p. 330; Sturm. deutsch. h. 30; 

Koch syn. p. 561; DC. prodr. 9p. 1l1; Rehb. icon. germ. 17 tab. 10; 

Sehlechtd. et Lang. deutsch. fl. 16 f. 1545. — F. lulie - Septembre. 

„_Livedi, locuri deschise useate mai ales pe coste (Grec. enum. p. 40). 

Cerneţi, Dumbrăviţa; Tismana ; Curtea-de-Argeşi; Ciocăneşti; Piatra 

pe Cernegura; Varaticu, Agapiea; Neamţu (Chan. exsic.); câmpiea 

lL.ebedei la poalele Ceahlăului; Mălin, Stănişioara, Bapşea. 

7. S. frigida Ilănk. in Jacq. coll. 2 p. 13 (1788); Koch syn. 

p. 561; Ledeb. fl. ross. 3 p. 65; Griseb. in DC. prodr. 9 p. 111; Rehb. 

ie. germ. 17 tab.9 f. 4; Sehlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 16 fig. 1550 

optime. — d, lulie, August. Stânci pe virfurile alpine. Buceci pe Ca- 

raimanu şi pe Costila. 

8. G. acaulis 7. |. spec. p. 330; Griseb. in DC. prodr. 9 p. 115 

et Auct. plur. G. acaulis var. vulgaris Rehb. deutsch. fl. 17 p. 9 et ic. 

germ. tab. 12 sed calycibus male delineatus. G. exeisa Presl in Flora 

vol. 11 (1825) p. 268; Koch syn. p. 562; Sehlechtd. Lang. deutsch. 
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|. e. fig. 1552 optime. — Vulg. Cupe (în Suceava). Ghinţură. Ochincele.— 

d. Maiu, lunie. Păsciuni şi stânci alpine. În Buceci, frecuentă; în Ne- 

goiu pe Podeanu; Oiticu şi Păpuşea; în Moldova superidră pe Grinţie- 
şiu şi pe Ceahlău; Rarcu pe culme. 

3. G. orbicularis Schur enum. lranss. p. 455 (1866) deseriptă; 

Simk. enum. transs. p. 397 (1586). — (. bavariea Baumg. enum. 1 

p. 195 et Auct. transs. plur.-non Lin. G. brachy/phylla Sehur |. c. 

- non Vill. — G. imbricata Sehur. |. e. p. 459 - non Froell. — I. lunie, 

lulie. Stânci pe virfurile alpine superiore. Buceci la Omu (Br. Simk.): 

an G. Carpatica Kit, in Sehult. aester. fl. n. 1008 sec. Griseb. in DC. 
prodr. 9 p. 1042 

10. G. zestiva hm. et Sch. syst. 6 p. 156 (1820); Sturm 

«deutsch. fl. hefte 54; Koch syn. p. 563; Schlechtd. et Lang. fl. v. 

deutsch. 16 f. 1556. G. angulosa M. Bieb. fl. t. e. 1 p. 197 (1808). 

G. cerna fi. alata Griseb. gent. p. 263 et in DC. prodr. 9p. 104%; Rehb, 

ie. germ. 17 tab. 7 fig. 5. Hippion cestivum Sechm. fl. bohem. n. 119 

tab. 3 fig. 8 (1793). — d. Maiu, lunie. Locuri şi stânci cu i6rbă sau 

cu muşchi în regiunea alpină. Muntele Jipu în Argeşi; Negoiu pe Po- 

deanu; Buceci la Oberşiea-Peleşiului (Knecht.), pe Furnica, pe Babele 
şi Costila; Ceahlău (Knecht.). 

11. G. utriculosa |. spec. p. 332; Sturm deutsch. fl. h.30; 

Koch syn. p.564%; Griseb. in DC. prodr.9 p. 103; Rehb. icon. germ. 17 

tab. 3 f. 4; Sehlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 16 f. 1560.—(-) lunie 

- August. Livedi şi locuri petrose în regiunea montană alpină şi subal- 

pină. Predeal, Buşteni, Sinaia ; Mera în Vrancea; Hangu subt Ceahlău. 

12. G. nivalis [. spec. p. 332; Sturm deutsch. fl. h. 22; Koch 

syn. p. 564; Griseb in DC.1. e.; Rehb. icon. germ. l7tab.8f.3; 

Sehlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 16 f. 1561. — (0 lulie, August. Vir- 

furile alpine. Negoiu; Moldoveanu; Buceci la Omul (Simk.); Cea- 
hlău (Knecht.). 

b. Corola hypocraterimorfă sau infundibuliformă, sinurile fără 
clini apendiculari. 

* Marginea lobilor corolei fimbriată, istmul fără corână apendi- 

culară, adică nud. 

13. G. ciliata [. spec. p. 334; Sturm deuisch. fl. h. 23; Koch 

syn. p. 566; Griseb. in DC. prodr. 9 p. 101; Rehb. icon. germ. 17 

tab. 10 £. 1; Sehlechtd. et Lang. Îl. v. deutsch. 16 f. 1568. — 0) Au- 
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gust, Septembre. Livedi în regiunea montană subalpină. Sinaia (Grec, 

enum p. 40); Buşteni, Azuga, Predeal; în Vrancea; Piatra pe Cer- 

negura. 

:* Marginea lobilor corolei forle întregă; istmul garnisit cu o 

coronă apendiculară dentato-fimbriată : endotrieha. 

14. G. obtusifolia Willd. spec. pl. Lp. 1347 (1797); Koch 

syn. p. 565; Ledeb. fl. ross. 3 p. 5%; Rehb. deutsch. vol. 19 p. 17 et 
icon. germ. tab. 6 fig. 1; Schlecht. Lang. deutsch. vol. 16 f. 1565 

optime. G. spathulata Bartl. ap. Rehb. iconogr. | p. 78 tab. 92 f. 196 

et 197 (1523) eticon. germ. 17 tab. 6 fig. 2. G. germanica var. *[. precox 

Griseb. in DC. prodr. 9 p. 96 ex p. G. precoz A. Kern.zool. bot. gesel: 

ann. 1888 p. 669 et in sched. n. 2191! — (9) lunie- August. Livedi 

subalpine, quasi alpine. Subt Negoiu pe Comarnicu şi Clăbucetu; Ru- 

căr, Valea-Muierei, Pajerea; Leota; Predeal; Azuga, Buşteni, Sinaia 

(G. germanica Grec. enum. p. 40-non Willd.); Ceahlău; Piatra pe 

Cernegura ; Broşteni pe Picioru-Văcăriei; pe Bida la Dorna; Rareu. 

6. Vechtrizii Sag. et Sch. carp. centr. 2 p. 401 (1891). G. germa- 

nica *. precox Uriseb. |. e. ex p. G. caucasica Simk. enum. transs. 

p. 398 (1886) et botan. transs. recent.-non M. Bieb. G. carpatica 

Wettst. cesterr. bot. zeit. ann. 1892 s. /etin A. Kern. sched. fasc. 6 

n. 2189 (1393) et exsic.! Wettst. gatt. gent. sect. endotr.p. 43 (1896)! 

-non Kit. in Schult. cesterr. flor. ann. 1814.— Caule robust sau robus- 

ticel, erect, simplu sau de la bază ramificat; foile inferidre obovato-spatu- 

late. în petiol atenuate, cele medii și superiore ovato-lanceolate sesile 

cam, amplexicule, acuminate; florile de mărime mediocră, 20-25 mn 

lung., au caliciul5-fid, laciniile sale neegale lineare sau linear-lanceolate, 

egalând tubul sau cu puţin ma: lungi, separate prin sinuri obtuse şi 

ajung până subt limbul corolei care este dilatat; capsula stipitată.— 

Diferă de forma specifică tipică numa prin corola sa mai micuță —nu 

de 30 mn — şi prin înflorirea sa tomnatică, iar nu văratică. Aseme- 

nea, diferă destul de evident de G. caucasiea M. Bieb.! care are la- 

ciniile caliciului filiforme flexuose, mai distante prin sinuri largi trun- 

cate şi prin portul seu mai mic şi mai debil. Numirea de G. carpatica 

dată de Wettstein nui se cuvine, de oarece o denumire ca acesta 

este dată de Kitaibel, cu mult mai "nainte, unei alte specie carpatice 

ce o credem a fi G. orbiculavis Sehur. Din parte-ne, n'am putut con- 

stata nici un caracter special valabil care să ne oblige a o separa cu 

totul de speciea Willdenoviană. 

[. depauperata. — (i. Amavella var. depauperata Rochel rar. ban. 
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fig. 13 (1828) sed non G. Amarella L. — Umilă de 5 - 9" înălţime, 

simplă, subțire, debilă, uni-paucifloră. 

15. G. bulgarica Velen. fl. bulg. p. 382 (1591); Wettst. gatt. 

gent. sect. endoti:. p. 37, tab. 3 fig. 1 (1896)!— Caul debil flexuos, de l: 

baza premunit cu rămuri subţiri, lungi, procumbente ; foile inferiore 

eliptice sau obovate cu baza uşior atenuată, cele superiore oblungi 

lanceolate obtuse, bracteele lineare oblungi; cime fasciculato-pau- 

ciflore. la extrimităţile ramurilor; florile mai mult sau mai puţin 

pedicelate ; caliciul are tubul campanulat, nervuri comisurale şi dor- 

sale proeminente, laciniile ângust-lineare neegale, drepte sau fle- 

xuose şi ajung pină subt limbul corolei care este dilatat; corola 

glabră, gălbenie in partea sa inferidră şi palid violacee în cea supe- 

rioră ; capsula oblungă scurt stipitată. — /-) lulie- Septembre. Păs- 

ciuni în regiunea alpină şi pe plaiuri. Buceci pe Jipi (Knecht.); pe 

plaiul Gumpetului şi pe plaiul Gagului la Posada. 

Semănă cu G. crispata Visiani; insă acesta are foile inferiore 

şi medii ovato-acuminate, laciniile caliciului ovat-acuminate şi cris- 
pate, mult mai scurte de cât tubul corolei. 

0bs. Între formele aşia dise tipice de G. obtusifolia Willd. de G. 
bulgarica Velen. şi de varietățile citate, vorbind de cele din Rhomâ- 
niea, nu numa că nu există neşte caractere destul de constante şi de- 
finitive, dar se găsesc şi forme mixte sau transiţionale numerose ce 
fac forte dificilă şi falaciosă determinarea cu precisie a unor exem- 
plare de plante ce intru în cercul de faţă. 

5. ERYTHRAEA henealui spec. 77 L. 70 

1. E. Centaurium Pers. syn. | p. 283 (1305); Koch syn. p. 566; 

Griseb. in DC. prodr. 9 p. 55 exclus. variet.; Gren. Godr. fl. fr. 2 

p. 453; Sehlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. vol. 16 f. 1570. Gentiana 

Centaurium a. |. spec.p. 332. Chironia Centaurium Sehmidt fl. bohem. 1 

n. 130; Sturm deutsch. fl. h. 12. — Vulg. Cintaură sau Țintaulă. 
Fierea-pămentului. Frigurică. Potroacă. — 3 lunie, lulie. Livedi, poeni 

de păduri, locuri cu ierbă, ograde de pomi; din regiunea subalpină 

pînă in totă regiunea câmpenă. Bucura, RHăcea; Craiova, Simnic; 

Bălcești ; Horez, Bistriţa, Olăneşti; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti; Co- 
mana, Băneasa ; Predeal, Buşteni, Sinaia (Grec. enum. p. 40); Bacău ; 

Piatra; Neamţu (Chan. exsic.!); Birlad; laşi; Broşteni Fălticeni. 

2. E. ramosissima Pers. syn. | p. 283 (1805); Griseb. in DC. 

prodr. 9 p. 57; Boiss. fl. orient, 4 p. 64. Frythraa pulehella Hornem. 
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11. dan. t. 1637 (1306); Koch. syn. p. 567; Gren. Godr. [l. fr. 2 p. 458. 

Gentiana Centaurium f. L. spec. p. 333. G. ramosissima Vill. pl. dauph. 2 

p. 330 (1787). Chironia ramosissima Ehrh. herb. n. 124. Ch. pulchella 

Sm. fl. brit. 1 p. 258 (1800). Mippocentaurea pulchella Sehult. cester. 
(1. 1 p. 389. — Vulg. Cintaură sau Tintaulă. Fierea-pămentului. Fri- 

gurică. — 3 lunie - August. Livedi, prundişiuri, lunci, ograde de pomi, 

pirloge p'intre grâne. În regiunea dealurilor şi a câmpurilor. Străhaea, 

Broşteni; Craiova, Leamna; Horez; Olăneşti, Rimnic; Piteşti; Cimpu- 

lung (Grec. enum. p. 40); Ciocăneşti, Perişi, Cocioc; Câmpina, Brebu; 

Bacău prin lunea Bistriţei ; Piatra, Dumbrava-Roşie; prundişiurile Si- 

retului pe la Măgureni; Vaslui; Tulcea. — Varieză : 

a. perramosa. — Robustă, 25 - 30" înălţime, caulul chiar de la 

rădăcină se desface în forte numerose ramuri ce merg subramificându- 

se, aşia că totul constitue de jos pină sus un stuf corimbitorm forte 

amplu “un număr considerabil de flori; 
f. genuina.—Mai putin robustă, mai puţin înaltă 15-20 “,şi cu 

mai puţine ramuri comparativ cu precedenta. Ne pare forma majoră 

a tipului descris de autori; 
“. pulchella Fries. nov. 2 p. 51; Griseb. in DC. Il: c.; Rehb. icon. 

germ. vol. 17 tab. 20 f. 5; Sehleehtd. et Lang. fl. v. deutsch. vol. 16 

f. 1572. Caul umil, subţire, simplu la bază, ramificat în partea sa su- 

perioră, puţine sau prea puţine ramuri şi flori. Este forma minoră a 

unor autori. 

2. minutissima Schur enum. transs p. 455.—Caul forte umil 4% - 6“, 

subţirel şi simplu, 1- 2 flor (ved. în colecţie exemplarele de la Olă- 
neşti aflate prin Valea-Răporoasă). 

LXIV. POLEMONIACEAE Venten. tabl. 2 p. 398 

1. POLEMONIUM /.:n. gen. n. 217. 

1. P. coeruleum |. spec. p. 230; Sturm. deutsch. fl. h. 27; 

Benth. in DC. prodr. 9 p. 317; Rehb. icon. germ. vol. 18 tab. 133; 

Boiss. îl. orient.4 p. 33. — Vulg. Seara-Domnului. Seăricea. — , lunie, 

lulie. Păduri, poeni, la locuri umbrose, în regiunea montană. Buşteni; 

Mânăstirea Neamţu pe la Bahnişi (Chan. exsic.!) 

LXV. BORRAGINACEA Desv. in Juss. gen. n. 128 

Trib. 1. HELIOTROPEZE Stilul terminal; ovariul bicarpelar şi bilo- 

culat, exteriorul cu patru linii suturale; fructul drupaceu sau uscat şi 

părțibil; seminţele uşior albuminate, 
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1. TOURNEFORTIA /. gen. n. 102 

1. T. Arguzia hem. et Sch. syst. veg. 4 p. D140 (1519); DU. 

prodr. 9 p. 514; Ledeb. fl. ross. 3 p. 37; Boiss. Îl. orient. 4p. 195. 

T. sibirica L. spec. p. 202 (1764). — Messerschmidia Arguzia L. fil. 

suppl. p. 132 (17831). — 3 lunie, lulie. Lespedi calcare şi năsipuri pe 

lingă ţ&rmii maritimi. În Dobrogea la Constanţa, subt Hotel-Carol şi 

la Tăbăcărie. 

2. HELIOTROPIUM /. gen. n. 130. 

1. H. supinum |. spec. p. 157; DC. prodr.9 p. 554%; Ledeb. 1]. 

ross. 3 p. 98; Rchb. icon. germ. vol. 18 tab. 95 f. 1; Heuft. enum. ban. 

p. 124; Boiss. fl. orient. 4 p. 127. — () lunie, luhe. (Goste şi maluri 

rupte petrose. Verciorova spre Schela-Cladovei. 

2. H. europzeum |. spec. p. 157; DC.l.e.; Ledeb. l.c.p.99; 

Rehb. ]. c. f. 2. Boiss. fl. or. 4p. 130; Lindem. fl. cherson. 2 p. 16. — 

Vulg. Vanilie-de-câmp. Vanilie-sălbatică, nemirositore. — (-) lulie, Au- 

gust. Câmpuri, pe lingă grâne, pe la drumuri, garduri, păragini; forte 

comună în regiunea inferioră a dealurilor şi a câmpurilor. (Grec. enum. 
p. 49). Schela-Cladovei, Severin; Craiova; Calafat, Poeana ; Corabiea ; 

Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti; Comana, Băneasa, Giurgiu; Odaia în 

Teleorman ; Bărboşi, Galaţi; Beceni; Tecuci la Câmpu-Ceirului; Vaslui. 

3. H. suaveolens M.Bicb. fl. [.c.3p. 116 (1819); DC. prodr.9 

p. 525 exclus. synon. Andrz.; Ledeb. fl. ross. 3 p. 99; Boiss. fl. or. 4 

p. 133; Lindem. fl. chers. 2 p. 16. II. turcicum Friv. in Flora an. 1836. 

H. odorum Stev. in bull. soc. mosc. ann. 1851 p. 567. — 0) lulie - 

Septembre. Locuri deschise aprice, costele petrose ale munţilor din 

Dobrogea pe lingă Niculiţel (Janka exsis.!) Măcin, Tulcea, Gargalic, 

Constanţa; în Ialomiţa pe la Feteşti. 

Trib. II. BORRAGINEE. Stilul ginobazic; ovariul bicarpelar, fie- 

care carpelă 2-loculată ; fructul sau din 2 nucule dispermice, sau te- 

trachenic ; seminţele nealbuminate. 
Secţ. |. Loculele carpelelor septate în interior în dout loculule; 

fructul bilocular: dou& nuculițe. 

3. CERINTHE /. se. n. 186. 

1. C. minor |, spec.p. 196; Sturm deutsch. îl. h. 65; DU; 

prodr. 10 p. 2; Ledeb. fl. ross. 3 p. 102; Koch syn. p. 577; Rehb. ic. 

germ. 18 tab. 94 £. 1; Boiss. fl. orient. 4 p. 148.—Vulg. Ceriţică. Pidos- 

nic. Somnorâsă. — 3 Maiu-lulie. Livedi, tuferişiuri menunte şi ră- 
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vite, pe lingă păduri, drumuri, păragini. Craiova; Olăneşti ; Curtea-de- 

Argeşi, Corbeni; Buşteni, Sinaia; Câmpina, Brebu; Ciocăneşti, Chi- 

tila; Bucureşti (Grec. enum. p. 41); Sloboziea, Doiceşti; Focşiani ; 

Vaslui ; laşi, Strunga; Agapiea, Neamţu (Grec. ]. c.). 

(3. maculata C. A. Meyer ind. cauc. p. 99; Ledeb. fl. ross. 3p. 102. 

C. maculata M. Bieb. îl. t. c. vol. 1 p. 134 (1808). — Are de remarcat 

corola cu cinci pete negriciose pe faţa externă subt sinurile lobilor. 

2. C. alpina Kil. ap. Schult. cester. fl. ed. 1514, 1 p.353; 

Sturm deutsch. fl. h. 68; Koch syn. p. 577; Boiss. fl. orient. 4 p. 149. 

C. gquinquemaculata Wahlenb. earp. centr. p. 50 (1814) exclus. syno- 

„nim. C. glabra Gaud. helvet. p. 29; DC. îl. tr. 3 p. 619 (1805); Rehb. 

icon. germ. vol. 18 tab. 94 fig. 4-non Mill. — d, lunie- August. Tufe- 

rişiuri, margini de păduri prin văile subalpine. Predeal pe Urzicaru; 

Buceci la Oberziea-Peleşiului, pe Caraimanu (Knecht. leg.), in Va- 
lea-Albă pe Costila. 

Secţ. II. Ambele carpele bipartite prin o depresie profundă, ceea 

ce face că ovariul este 4-locular, loculele distincte şi uniovulate ; fruc- 

tul tetrachenic : 4 nuculiţe. 

A. Istmul corolei nud, nefornicat. 

1. Corola neregulată. 

4. ECHIUM 1. gen, n. 194. 

1. E. vulgare [.. spec. p. 200; Sturm deutsch. fl. h. 18; Koch 

syn. p. 577; DC. prodr. 9 p. 18; Ledeb. fl. ross. 3 p. 104; Boiss. fl. 

orient. 4 p. 206. — Vulg. Viperină. — 3 lunie-Septembre. Câmpuri 

pe la drumuri, garduri, păragini. Verciorova , Severin ; Craiova; Câm- 

pulung ; Predeal, Sinaia, Câmpina ; Văleni ; Buzeu; Focşiani ; Birlad; 

Tirgu-Oenei; Neamţu (Chania exsic.!); Fălticeni; laşi ; Dobrogea. 

£. dea/bescens. — E. «ealbescens («andog. îl. lyon. p. 164 (!): flo- 

rile albe sau albide. 

'. pseudomacranthum.-— Corola cu mult mai mareşi mai largă, în- 

trecend încă de două ori caliciul, de un frumos albastru persistând 

prin sicaţie. Aduce mult cu E. macvanthum Viv. (== E. megalanthum 
Lapeyr.!); însă se deosebeşte de acesta prin foile sale oblung-lanceo- 

late uninervate cn peri albi dar scurţi, denşi, mătăsoşi. Pe lingu Bu- 

cureşti. 

2. E. italicum |. spec. p. 139; Gren. Giodr. f1, fr.2p.521 exp. 
Boiss. fl. or.4 p.205 ex p. E. pyramidatum DC. prodr. 10 p. 23. £. bra- 
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chustaehuum Pall. in herb. Willd.; Rem. et Sch. syst. veget. 4 p. 726 

ex Steven. — Specie ce se distinge de cele lalte prin portul seu (facies) 

piramidal. — 3 lunie, lulie. Locuri aprice, petrişiuri, câmpuri, pe 

lingă tuferişe. Băneasa, Giurgiu; in Dobrogea trecuent. 

3. E. altissimum Jucq. fl. austr. vol. 5p. 35 tab. 16 (1775); 

DC. prodr. 10 p. 24; Ledeb. fl. ross. 3 p. 106. £. asperrimum M. Bieb. 

A. t. c. 1 p. 135 (1808) et vol. 3p. 151 ex descriptione. £. italicum 

Lehm. asper. n. 327; Rehb. icon. germ. vol. 18 tab. 97 fig. 1 et auct. 

pl.-non L.. ]. e. — Tote caracterele celui precedent; însă se distinge 

numa prin statura sa înaltă ce atinge 1- 11/ m. şi prin inflorescența 

sa în racemă spiciferă densă forte prelungă. cilindritormă, spicurile 

pifide. — Vulg. Coda- Vacei. — 3 Tunie, lulie. Câmpuri întinse, locuri 

aride inculte. Vârciorova, Severin; Craiova spre Circea; Perişiori, 

Galicea, Calatat (Grec. enum. p. 42) frecuent. 

4. E. rubrum Jacq. Îl. auster. vol. 5 append. p. 27 tab. > (1778); 

DC. prodr. 10 p. 20; Ledeb. fl. ross. 3p. 104; Rehb. icon. germ. 

vol. 18 tab. 98 £. 3; Boiss. fl. orient. 4 p. 204. — E. acutifolium Lehm. 

asper. n. 321.-- 3 Maiu, lunie. Livedi, finaţe, tuferişe me&nunte şi 

rărişiuri ; Verciorova, Severin; Craiova, Rubăneşti; Caracăl, Popinză- 

leşti, Slatina, Strichareţ; Chitila, Buftea, Bucureşti; Comana ; Dobrogea 

pe la Tulcea. 

2 Corola regulată. 

5. ONOSMA /. gen. n 136. 

$ 1. Asterotricha. 'Pubereulele perilor mari cu peri radiaţi. 

1. 0. tauricum Pall. nov. act. petropol. ann. 1792 p. 306; DU. 

prodr. 10 p. 59. O. stellulatum Ledeb. îl. ross. 3 p. 123; Heuft. enum. 

banat. p. 126-non W.et Kit. 0. stellulatum 6. M. Biep. fl. t. c. Î 

p. 138. ( stellulatum fi angustifolium Koch syn. p. 577; Rehb. icon. 

germ. 18 tab. (11 fig. 1; Boiss. fl. or. 4 p. 201. — Y, lunie, lulie. Lo- 

curi petrose, calcare, pe costele munţilor. Verciorova; în Vâlcea pe 

muntele "Țurţudanu la poale. 

$ 2. Haplotricha. "Pubereulele perilor mari fără peri radiaţi. 

2. 0. arenarlum W. et Kit. rar. hung. tab. 279 (1812); Koch 

syn. p. 576; Rehb. icon. germ. 15 tab. î10 î. 2; Heuff. enum. banat. 

p. 126; A. Kern. sched. 4 p. 63 quoad synon. V. echioides rar. f. 

L, spec. p. 196 pro p.; O. echioides DC. prodr. 10 p. 63; Boiss. [l. orient. 
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vol. 4 p. 181; Ledeb. fl. ross. 3 p. 125 exclus. var. ș.-non L. spec. 

p. 196 var. a; 0. pseudoarenarium et 0. transsileanicum  Schur 

enum transs. 469 (1566). — Vulg. Otrăţel. — 3 lunie, lulie. Câmpuri 

sau uşiore coste la locuri aprice inculte, locuri aride. Răcea, Golu- 
Drâncei; Craiova, Segarcea ; Comana. 

3. 0. setosum Ledeb.fl.altaica | p.l3Leticon: (ab.196 (1829); 

DC. prodr. 10 p. 63; Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 126; Boiss. fl. orient. 4 

p. 181. O. echioides L. spec. p. 196 var. î pro p.; Koch syn. p. 576. 

Heuff. enum. banat. p. 126. 0. Vistane Clementi atti riun. schienz. 

ital. in Firenze sec. DC. prodr. vol. 10 p. 62 (1846); Rehb. icon. 

germ. 15 tab. 110 f. 3. 0. cabyeinum Stev. in bullet. soc. imper. 

des natur. de mose. vol. 24 n. 1 p.592 (1851); DC. prodr. 10p.63; 

A. Kern. sched. 4 p. 65 quoad synon. — 3 lunie- August. Câmpuri 

la locuri aprice aride, pe lingă drumuri şi prin mirişti vechi. "Tecuci 

pe la Hanul-Conachi; în Dobrogea mult: pe la Măcin, Tulcea, Ba- 

badagh, Periclie, Gargalic, Caranasib, Copadin, Bairamdede. 

6. LITHOSPERMUM Journe/. instit. p. 137 t. 55. 

1. L. officinale [. spec. p. 159; Sturm deutsch. fl. h. 5; Koch 

syn. p. 579; DC. prodr. 10 p. 76; Rehb. icon. germ. 18 tab. 112. 

|. 1. — Vulg. Mărgeluşe. Meiu-păsărese. — Y. Maiu - lulie. Păduri, 

tuferişe, margini şi poeni de păduri. Craiova; Himnic; Titu; Buftea, 

Mogoşoea ; Comana; Buda-Slănic; Sloboziea, Doiceşti (Ialomiţa) ; Va- 

lea-Moşneagului în Vaslui (Grec. enum. p. 41); Neamţu spre Secu 

(Chania exsic.) 

2. L. arvense |. spec.p. 159. Koch syn.p. 530; DC. prodr. 10 

p. 74; Rchb. icon. germ. 18tab. 113 f£. 5. — Vulg. Mărgeluge. Meiu- 

păsăvese. — (0) Aprilie - lunie. Câmpuri, pe lingă grâne, pe la dru- 

muri, prin locuri cu ierbă. Craiova; Titu, Ghergani ; Ciocăneşti, Bucu- 
reşti (Grec. enum. p. 42); Câmpina ; Comana ; Lehliu, Sloboziea, Doi- 

ceşti ; Galaţi; Tecuci, Birlad. — Specie torte comună. 

3. L. purpuro-coeruleum |. spec. p. 190; Koch syn. p. 980; 

DC. prodr. 10 p. 82; Rchb. icon. germ. 18 tab. 112 f. 2. L. violaceum 

Lam. fl. fr. 2p. 271(1778).— d. Aprilie, Maiu. Păduri, tuferişe, poeni şi 

margini de păduri. Vinjuleţ, Rogova (Grec. euum. p. 41); Graiova; 

Caracăl; Câmpulung ; Văleni, Câmpina; Ploeşti, Perişi, Mogogoea, 

Bucureşti ; Comana, Băneasa; Lehliu; Tecuci; Birlad; laşi, Strunga : 

Dobrogea pe la Tulcea, Babadagh ete. Specie destul de comună. 
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7. PULMONARIA /ournef. instit. p. 130 t. ss. 

1. P. officinalis |.spec.p. 194; Sturm deutsch. fl. hi. 17; Koch 

syn.p. 578; DC. prodr. 10 p. 92; Ledeb. fl. ross. 3p. 137.— Vulg. Cus- 

erişior. Mierea-ursului. Plănînariţă. —- YI, Aprilie, Maiu. Prin păduri, 

dumbrave; în regiunea dealurilor şi în cea, câmpeană. Verciorova; 

dealurile Cerneţului şi pe Bresniţa, pe Stirmina, Rogova, Vinjuleţ 

(Grec. enum. p. 42); Craiova; Conţeşti, Câmpulung; Predeal; Câm- 

pina; Guliea, Tărtăşeşti, Ciocăneşti, Mogoşoea, Panteleimon, Pa- 

serea; Comana; în Neamţu la Cirligele, Monăstirea Neamţu (Chan. 

exsic.); laşi; Botoşiani, 

a. maculosa Dumort. P. officinalis a. L. 1. e. Foile lăstarilor ra- 

dicali cordate sau ovate, alburiu pătate (maculate) ; 

3. obscura Dumort. P. officinalis +. L. 1. e. Foile lăstarilor tot ast- 

fel, însă nepătate. 

2. P. rubra Schotl. et Kotschy bot. zeit. vol. 9 (1851) p. 395; 

riseb. et Seh. it. hung. n. 172; Heuff. enum. ban. p. 127; Schur 

enum. transs. p. 471 et Auct. transs. P. transsileanica Sehur 1. e. — 

4. Maiu, lunie. Păduri de bradi şi fagi în regiunea montană. Predeal 

in valea Roşnovei pe Urzicaru şi pe Susaiu; Azuga, Buşteni şi în tot 
coprinsul inferior al Bucecilor; Câmpina pe la Şotrile (P. tuberosa 

Grec. enum. p. 42-non Schrank). 

3. P. mollissima A. kern. monogr. pulmonar. p. 47 (1878). — 

P. angustifolia Bess. primit. fl. galiz. austr. 1 p. 150 (1809); enum. 

pl. volh. podol. p. 9 n. 203 (1822); Sadler flor. comit. pest. ed. 2 p. 88 

(1840)-non L.; 7. molfis Bess. enum. pl. volh. podol. p. 42 n. 1345 

(1822); Ledeb. fl. altai. 1 p. 179 (1829); fl. ross. 3 p. 137 (1847); Du 

Mortier monogr. gen. pulmonar. p. 283 (1868) exclus. synon.; Neilr. 

in verh. das zool. bot. gesel. 1569 p. 271; A. Kern. cester. bot. zeit. 

vol. 23 (1873) p. 181; Lehm. monogr. asperif. p. 276, ex p.; Br. prodr. 

p. 375-non Wolff. in Heller suppl. ad flor. wirceburg. p. 13 (1815) 

cujus synonymis est P. montana var. Lejeune revis. fl. spa p. 33 

(1824). — Y. Aprilie, Maiu. Tuterişe, rărişiuri de păduri, margini de 

păduri, măvăcinişiuri. Tirgujiul; Rimnic, Gurăndea; Tărtăşeşti ; Guliea, 
Ciocăneşti, Chitila; Câmpulung ; Câmpina (P. angustifolia Grec. enum. 

p. 42 et in Br. prodr. p. 376-non Lin.); Turnu-Măgurele; Băneasa, 

Comana; Brăila; Piatra în districtul Neamţu; laşi. 

Lăstarii rizomei scurţi, groși. Poile cenuşiu-verdi, nemaculate, pe 

paginea super. cu perişiori glandulari sporadiei în amestece cu perişiori 

puberulenţi şi cu peri setuloşi numeroşi, neledi, scurţi, ceea ce dau 
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faţei un aspect velutin (catifelat) forte mole ; foile lăstarilor radicali 

in starea adultă egalez aproximativ lungimea caulului florifer, lim- 

bul lor este lat ovato-lanceolat acuminat şi contractat în pețiol, 

lungimea peţiolului adesea cam întrece pe a limbului şi în partea sa 

inferioră este forte ângust-aripat, iar la partea superioră subit dila- 

tat; foile caulinare nume&rose, cele medii oblungi cu baza truneat-se- 

silă, cele superidre ovato-lanceolate cu baza dilatat-subcordată şi în 

câtva amplexicaulă, nedecurente; partea superioră a axei caulinare şi 

ramurile inflorescenţei forte acoperite cu peri moi glandulari, cu peri 

puberulenţi şi cu peri setiformi în amestecătură, ceea ce le dă aspect 

mole şi viscos. Caliciulintrece gitul corolei prin virful laciniilor sele 
oblungi, tubul său la maturitate este ventricoso-campanulat şi laciniile 

uşior inflexe. Corola, de colore violacee-albastră, are limbul explanat, la- 

ciniile semicirculare se ating prin marginele lor, în apropiere de git 

uşior părosă. Anterele galbene (A. Kern. 1. c.) 

Varieză dupe înălţimea sa, după lungimea foilor, după mărimea 

sau micşiorimea caliciului şi a corolei; rareori se găsesc individe cu co- 
rola albă. — P. mollissima A. Kern. semănă mult cu PP. mollis Wolff 

(= P. montana Lejeune); totuşi diferă de acesta prin indumentul său 

mai scurt, cenuşiu-verde şi velutin, prin limbul foilor radicale care în 

epoca loradultă sunt acut-acuminate, lung peţiolate, peţiolul ângusticel 

dar sus subito-dilatat, prin foile caulinare scurte, cele superiore nede- 

curente, prin caliciul puţin viscos, prin corola mai mică şi violaceo- 

albastră, prin anterele sale galbene. 

Ariea sa geografică se întinde din Germaniea Bavariei orientale 

prin totă Austro-Ungariea, Serbiea septentrională, Româniea, Podo- 

liea, Volhiniea, Cherson, Tauriea, Caucasiea'pină în Altai (A. Kern.1. c.). 

4. P. angustifolia |. fl. suec. ed. 2p.58 (1755); spec. pl. 194 
(1764); A. Kern. monogr. pulmon. p. 5-9; ejussched. fasc. 3 p. 93. 
P. azurea Bess. prim. flor. galiz. 1 p. 150 (1809); Koch syn. p. 579; DC. 
prodr. 10 p. 93; Rchb. icon. germ. vol. 18 tab. 118; Gren. Godr. fl. 

îr. 2 p. 526. Pulmonaria Ulusii Baumg. en. transs. | p. 123 (1816).— 
d. Aprilie, Maiu. Livedi, poeni, pe lingă tuferişe. Mânăstirea Neamţu 

(Chania exsie. Grec. enum. p. 42); laşi, Şorogari. 

8. MYOSOTIS 1. sen. n. 1. 

Ş 1. Perii caliciului drepţi şi forte adpresi. 

1. M. palustris lioth bot. abhandl. u. beobacht. p. 20 (1787); 

Wither. arrang. of. brit. pl. 2 p. 225 (1796); Koch syn. p. 580; Le- 

deb. fl. ross. d p. 145; Gren. Godr. Îl. fr. 2 p. 598. M. scorpioides fi: 
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palustris L. spec. p. 188; M. strigulosa Rehb. ap. Sturm deutsch. îl. 

h. 42 (1822); Rehb. icon. germ. vol. 15 tab. 119 fig 5.—Vulg. Miozotis, 

Nu-mă-uita. Ochiu-şârpelui. Urechea-şărecelui. — , Maiu - lulie. Livedi, 

poeni cu iârbă verde, mlaștini, marginea apşorelor la locuri umede 

cam umbrose sau la puţin sore. Curtea-de-Argeşi ; Conţeşti, Mărăci- 

neni, Valea-Mare; Câmpulung; Rucăr, Dimbovicioara, Valea-Muierei; 

Predeal, Buşteni, Sinaia; Vulcana; Panteleimon ; Slănic; Monăstirea 

Neamţu (Chan. exsic. (uree. enum. p. 42); Broşteni; Rareu. 
3. axiflora Koch syn. p. 580. M. aziflora Behb. in Sturm |. e. 

et icon. germ. |. c. fig. 4. — Racemele şi pedicelele mai lungicele şi 

mai debile, pedicelele mature detlexe. Prin locuri cu forma comună. 

Între numerosele exemplare citate se găseşte şi forma cu peri 

aplicaţi pe cauli descrisă de Reichenbach ca tipică sau vulgară (ved. 
Rehb. in Sturm 1. c. tab. 2; DC. prodr. 10 p. 105 var. et f). 

2. M. lingulata h. F. Schultzap. Lehm. asperif. p. 110 (1818) 

solum nomen; Fries novit. ed. 2 p. 64; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 529; 

Rchb. icon. germ. 18 tab. 120 fig. 1. M. cospitosa K. F. Schultz Îl. 

starg. suppl. p. ll (1819; DC. prodr. 10 p. 105; Koch syn. p. 580 et 

Auct. plur. — (3 lunie, lulie. Locuri umede, prin văile dealurilor. 

Câmpulung ; Conţeşti la Apa-de-l6c; Perişi în lunca Cociocului. 
Caulul plantei in vicţă are dungi lineare nearipate ce se prelun- 

gese din baza foilor; tulpina bontă pârtă un mănuchi de fibre radi- 

cale ; florile micutele. 

3. M. gethica,-—Axa radicală rizomă lungă, 6 - 10“, subţire, 

orisontală sau oblică flexuosă cu semne nodale distante de unde por- 

nese mici mănunchiuri de fibre radicale. Caul subţire flasciă mai mult 

sau mai puţin flexuos şi procumbent sau procumbento-a scendent, de 
la bază ramos, neregulat «dar uşior suleat, acoperit cu peri drepţi apli- 

caţi, sporadici sau ceva mai denşi în părţile superiore. Foile infe- 

riore obovate oblungi atenuate la bază; cele superiore sesile ; tote 

hispide şi de un verde-tinăr. Racemele lungi, subţiri, flexuose a câte 

2 - 3 foi bracteale la bază; pedicelele aprope îndoit mai lungi de cât 

caliciul, subțirele, adpres-părose, orizontal întinse sau deflexe. Cali- 

ciul de 5-6" lungime pe 2"" lărgime, profund 5-fid, laciniile sale 

lungi au virful obtus, la maturitate devin închise, exteriorul cu in- 

dument de peri drepţi adpresi. Corola mai mică de cât a speciei pre- 

cedente, de un azuriu deschis, are limbul subexplanat şi în mare 

parte inclusă în caliciu. Stilul forte scurt; acheniile negriciose, netede 

luciose. — 4, Maiu, Iunie. 
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Hab. — Locuri umede turbose, pe la tulpina arborilor sau prin 

stulării, în societate cu Galium palustre. Comana prin pădurea despre 

Fontâna-cu-Nucu la Padina-lui- Vasile (leg. 1857, 1890, 1899). 

Diferă de M. palustris prin rizoma sa subţire, forte lungă, flexuosă 
şi orizontal sau oblic dispusă, cu mănunchiuri distante de fibre radi- 

cale, prin racemele cu foi bracteale spre bază, prin caliciul cilindroid 

5- fid, închis la maturitate, şi nu campanulat 5 - dentat deschis la matu- 

ritatea fructului, apoi prin corola sa mică mai puţin explanată şi prin 

stilul său forte scurt. De M. Vingulata Lehm. de care se apropie forte 

mult, diferă prin rizoma sa forte lungă şi subțire, orizontală sau oblică, 

flexuosă şi cu semne nodale la distanţe din care plec fibre radicale, iar 
nu scurtă, bontă şi îngroşată purtând un mânuchiu de fibre radicale; prin 

caulul debil mult ramificat, flascid, flexuos, procumbent sau procum- 

bento-ascendent, şi nu ferm, erect; prin caliciul cilindroid 5- fid şi nu 

campanulat 5 - dentat; prin corola sa mai mică uşior explanată. 

Ş 2. Perii caliciului patuli, avend virful r&scurbat mai ales cei 

de la bază care sunt hirsuţi (resfiraţi). 

* Perenice sau bienice. 
4. M. silvatica [loitm. deutsch. flor. | p. 61 (1791); Sturm 

deutsch. fl. h. 42; Koch syn.p. 551; DC. prodr. 10p. 107. Gren. Godr. 

(1, fr. 2 p. 533. M. scorpioides silvatica Ehrh. herb. viv. n. 31 (17992). 

M. montana Bess. prim. fl. galiz. 1 p. 142 (1809); Simk. enum. transs, 

p. 409. Vulg. Miozotis. Ochiu-şerpelui. Nu-mă-uita. 3 Maiu-lulie. Pă- 

duri, locuri umede umbrose în regiunea montană şi a dealurilor mari. 

vraiova ; Caracăl la pădurea Romula; Dimbovicioara, Valea-Mnuierei; 

Predeal, Azuga; Buceci la Buşteni şi Sinaia, frecuent. 

Dacă M. silvatica Hoffm. ea formă tipică specifică este cel iconogra- 

fiat de Reichenbach în Sturm (loc. cit.), apoi este de observat că speciea 

Carpaţilor noştri diferă prin corola sa ceva mai mare, particularitate 
pentru care L. Simkoviei aplică denumirea de M. montana Bess. plantei 

carpatice. Cu tote acestea, nu se constată nici o diferență între exem- 

plarele de M. silvatica Hoffm. din străinătate comparate cu cele din 

Româniea şi, pentru aceste motive, nu înlăturăm denumirea anterioră 

adoptată de botanişti. 
Între exemplarele ndstre din Buceci există neşte forme ce se 

deosebesc bine de forma comună prin aspectul lor mai verde, prin 

indumentul foilor şi al axelor caulinare mai puţin păros cum şi prin 
foile unora. Ast-fel: — a) cu foile radicale mari, 7 - 10" lungime, 21/p* 
lăţime, obovato-spatulate oblungi şi lung atenuate în pețiol (var. ma- 
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erophylla) ; — b) cu toile de dimenşiea celor de la forma tipică, însă 
axele caulinare, racemele şi pedicelele subţirele şi flascide (var. gra- 
eillima); — c) cespitosă şi mai scundă, foile radicale de dimensiea 
celor de la forma tipică, pumerose, întocmesc un stuf dens şi larg din 
care resar cauli simpli subțiri, fermi şi erecţi ce port în lungul lor foi 
mici de mărimea celor de la M. stricta, tăcend un mare contrast cu 
cele radicale (var. heterophilla). 

5. M. alpestris Schmidt fl. bohem. 3 p. 26 (1793); Sturm 
deutsch. fl. h. 49; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 533. M. suaveolens Kit. in 
Willd. enum. hort. berol. p. 176 (1809); M. silvatica f. alpestris Koch. 
syn. p. 581; DC. prodr. 10 p. 108 lusus 1: altior. — M. montana 
M. Bieb. fl. t. e. 3 p. 116 (1819) - non Bess. — 7 Maiu-lulie. Poeni, 
livedi, păsciuni alpine și subalpine. Godeanu pe Scăriţa; Negoiu pe 
Podeanu ; la Pajerea ; Predeal; Buceci pe Costila, pe Caraimanu şi pe 
Furnica copios; Penteleu; Ceahlău; Rartu. 

£. pygmaea. Piscuri alpine superidre. Buceci „la Omu“ 2508 m. 
alt. (Knechtel, ]. Roem  exsic.!) 

6. M. intermedia Link. enum. h. berol. Ip. 164 (1821); Sturm 
deutsch. fl. h. 42; Koch syn. p. 581; Ledeb. fl. ross. 2 p. 146; Gren. 
Godr. fl. îr. 2 p. 533. M. scorpioides a. arvensis L. spec. p. 188. M. a”- 
vensis Lehm. asper. 1 p. 92 (1518), ex p. — Vulg. Ochiu-şerpelui. — 
3. Maiu-lulie. Locuri cu icrbă, pirloge, arături; în regiunea dealuri- 
lor şi a câmpiilor; comună. Severin, Hinova ; Olăneşti; Stănişioara ; 
Mărăcineni în Argeşi; Filipești (M. hispida Grec. enum. p. 42-non 
Sehlechtd.); Predeal, Azuga; Văleni (M. stricta Grec. |. e.- non Link,), 
Titu, Giocăneșşti; Bucureşti, Pasărea; Comana; Beceni (M. sicula Grec. 
|. e.-non Guss.); Brăila; Galaţi; Tecuci; Focşiani, Vrancea. 

** Anuale. 
7. M. collina Hoffin. deutsch. fl. p. 61 (1791); Sturm deutsch. 

fl. h. 49. M. hispida Schlechtd. pater in mag. d. naturf. z. berl. 8 
229 (1817); Koch syn. p. 582; Rehb. icon. germ. vol. 18 tab. 122. 
(-) Maiu, lunie. Prin ierbă sau petrişiuri cu icrbă, locuri uscate, aprice, 
in regiunea câmpeană şi a dealurilor mici. Câmpulung (M. stricta Grec. 
enum. p. 42; Br. prodr. p. 379-non Link.); Bucureşti, Herestrău, 
Mărcuţa, Fundeni, Pasărea ; Băneasa, Comana; Sloboziea, Doiceşti ; 
Feteşti. 

8. M. stricta Link. enum.hort. berol. 1 p.164 (1821); Koch syn. 
p. 582; Rehb. icon. germ. 18 tab, 123. M. avvensis Rchb. ap. Sturm 



112 CONSPECTUL SISTEMATIC 

deutsch. fl. h. 42 var. lasiantha et var. multicaulis. — (O Aprilie, 

Maiu. Petrişiuri, prin ierbă la locuri uscate. Şimian, Hinova; Ca- 

racăl; Câmpulung ; Buşteni; Bucureşti; Buhuşi. 

9. M. sparsifiora Mikan in lloppe taschenb. p. 74 (1507); 

Sturm deutsch. fl. h. 42; DC. prodr. 10 p. 112; Koch syn.p. 582; 

Rchb. icon. germ. 1Ș tab. 123. Strophiostoma sparsiflorum 'Turez. in 

bull. soc. nat. mose. 1540 p. 258. — () Aprilie, Maiu. Păduri um- 

brose, dumbrave. Verciorova, Severin, Cerneţi pe lorgutova şi Poroina; 

Coziea, Stănişioara; Conţeşti; Caracăl la pădurea Romula; Câmpu- 

lung ; Bucureşti, Mogoşoea, Băneasa; Paserea; Comana; Odobeşti; 

Vaslui prin Grădina-Angheluţă. 

B. Istmul corolei fornicat, fornicele oposite lobilor şi alterne 

staminelor. 

9. ERITRICHIUM Schrad. diss. asperif. Gott 

4. E. nanum Schrad.|. c. p. 16 (1520); Koch syn.p.582; DC. 

prodr. 10 p. 124. Rehb. ic. germ. 18 tab. 124 fig. 4, 5; £. Hacquetii Koch 

syn. ed. 1 p. 507 (1537). Myosotis Terglovense Hacq. plant. alp. carn. 

p. 21 tab. 2 (1782). Myosotis nana All. fl. pedem. | p. 5% (1785); 

Wulf. in Jacq. collect. 1 p.261 (1736); Vill. pl. dauph. 2 p. 459 (1787). 

Vulg. Ochiu-şerpelni. — d, Iulie, August. Stânci pe piscuri alpine. 

Păpuşea ; Piatra-lui-Craiu (Simk. exsic.!); Buceci pe Caraimanu, Costila 

şi la Omu (J.Barth exsic.!; E. vilosum Br. prodr. p. 379-non Bunge); 

Piatra-Mare. 

2. E. Jankze Simk. enum.transs. p. 408 (1856) et botan. transs. 

recent. E. villosum Janka ap. Nym. consp. 3p.523 (1581)- non Bunge.— 

Y. lulie, August. Piscuri alpine pe stânci. Ceahlău (Knecht. E. 4- 

losum Br. prodr. p. 379); în Suceava pe Petrile-Domnei. 

0bs. E. villosum Bunge, specie ce vieţueşte în Rusia polară, în 

Siberiea altaică şi orientală, conform exemplarelor din herbariul Hay- 
nald provenite din Songariea de la Dr. Schink, are caliciul sericeu şi 
pe jumătate mai mic de cum este al speciei dacice care, prin acesta, 

este ca şi E. nanum, însă de care se deosebeşte prin indumentul albo- 

lanat cu mult mai dens ce acopere foile şi părţile inflorescenţei sale 
ee este cu mult mai mare ca la cel lalt (conf. Simk. 1. c.). 

10. ECHINOSPERMUM Schwari; în Lehm. asperif. p. 113. 

1. E. Lappula Lehm. asperif. p. 121 (1518); Sturm deutsch. fl. 

h. 43; Koch syn. p. 571; DC. prodr. 10 p. 136; Rehb. icon. germ. 18 
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tan. 125 [. 2. — Mosotis Lappula |. spec. p. 159. Cynoglossum Lappula 

Scop. Îl. carn. ed. 2 n. 192. Lappula Myosotis Moeneh method. p. 417.— 

Vulg. Lipici. Duriţă. — 3 Iulie, August. Locuri aride, locuri de cul- 
tură sau ineulte, câmpuri, păragini, garduri; în regiunea inferioră 

comună (Grec. enum. p. 42). Verciorova, Severin; Craiova; Caracăl ; 

Pimnic ; "Titu; Ciocăneşti, Bucureşti, Perişi; Ploeşti; Comana; Fe- 

teşti; Brăila, Galaţi; Tecuci; Neamţu; Dobrogea. 

ll. ASPERUGO /ournef. inst. p. 133 t. 54. 

1. A. procumbens |. spec. p. 195; koch syn. p.571; DC 

prodr. 10 p. 146; Rehb. icon. germ. vol. 18 tab. 126. — Lipieidsă. — 
() Aprilie - lunie. Pe lingă ziduri, drumuri, pe câmpuri la locuri aride 

sau aprice; specie comună. Bucureşti ; (Grec. enum. p. 42); Ploeşti, 

eta Turnu-Măgurele, Alexandriea ; Lehliu; Sloboziea, Doiceşti, 
Feteşti ; Brăila; laşi; Dobrogea. 

12. CYNOGLOSSUM 7ournef. inst. p. 139 t. 37. 

1. C. officinale |. spec. p. 1992; Sturm deutseh. fl. h. 9; Koch 

syn p. 572; DC. prodr. 10 p. 146; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 536; Rehb. 

icon. germ. vol. 15 tab. 129. — Vulg. Arăriel. Arăţiel. Limba-cânelui. 

7 Maiu - lulie. Pe lingă locuinţe rustice, pe lingă garduri, drumuri, 

păragini, la locuri deschise inculte sau aprice; plantă comună în re- 

giunea inferioră prin tâtă ţara (Grec. enum. p. 49). Verciorova, Severin; 

Craiova; Alexandriea; Titu, Ciocăneşti, Bucureşti; Comana; Sloboziea, 
Peleşii; Braila, Galaţi; Birlad; Neamţu (Chania exsic.); laşi; Măcin. 

2. C. pallidiflorum. — Lulpina radicală palariformă unieaulă 

bienică. (aul erect păros. Foile de un verde cam deschis opac, pe ambe 

faţe cu peri scurţi aspri, sparsiu dispuşi, cei mai mulţi avend baza 

tuberculată ; cele radicale şi inferiore oblungi eliptice şi lung ate- 
nuate în pețiol; cele medii şi superidre sesile, cordat-sesile. Cimele 

puţin lungi, laxe, desfăziurate, nebracteate, având florile deflexe. Cali- 

ciul cu peri scurţi aspri, culcaţi, răriţi, tuberculaţi la bază. Corola de 

un roşiu palid profirie, percursă de subţirele vinişioare oacheşi, abia 

întrece caliciul, are tubul forte scurt, limbul campanuloid, fornicele 

triangulare, anterele scurte. Carpelele obovate, faţa externă nedepri- 

mată, la maturitate acoperite cu peri rigidi glochidiaţi neconfluenţi prin 

baza lor şi fără proeminențe tuberculose intermixte. — 3 Maiu, lunie. 

Prin dumbravele câmpene în locuri umbrose. Mogoşoea; Comana. 

Diferă de C. officinale L. prin colorea verde şi perii foilor aspri 

puţin denşi fără rellect albicios pe ambele faţe, prin inflorescența 

Grecescu D, Dr. — C. 132%, 29 
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sa laxă şi mai puţin încărcată cu flori, prin indumentul sepalelor puţin 

peros şi mai ales prin corola sa mică de un roşiu palid profiriu şi 

nu de un roşiu vinct. Semănă întru tote cu C. montanum Lam., însă 

nu are ca acesta carpelele mature cu protuberanţe tuberculose inter- 

mixte perilor glochidiaţi ce le acopere pe faţa externă şi nici corola sa 
roşiu-purpurie. 

3. C. montanum lam. fl. îi. 2 p.277 (1778) et eneyel. med. 2 

p. 237; Koch syn. p. 572 exclus. synon. Vill.; DC. prodr. 10 p. 147; 

Gren. («odr. fl. fr. 2 p. 537; Rehb. icon. germ. 18 tab. 132 sed nuculis 

erronutie delin. C. silvaticum Haenke in Jaeq. collect. 2 p. 77 (1758). 

C. germanicum Jacq. obs. 2 p. 31 (1764) sed nomen non adoptatum. — 

Y, Iunie, lulie. Păduri umbrose în regiunea montană. Vereiorova prin 

valea Bahnei spre Iloviţa; valea "[esnei la (Gaura-Fetei. 

13. MATTIA Scut. obs. p. 30. 

1. M. umbellata Schul!. obs.p.30(1509); DC. prodr. 10 p. 168; 

Pehb. ic. germ. 1Ș tab. 127; Heuff. enum. ban. p. 195; Neilr. diagn. 

p. Ș7. Cynoglossum imbellatum W. et Rit. rar. hung. 2 p. 58 tab. 148 

(1504). — 9) sau 3. Aprilie, Maiu. Locuri năsipose. Dealul Siirminei 

pe deelivitatea meridională despre Rogova şi Vinjulețiu (Grec. enum. 

p. 42); Birlad pre Dealu-Mare ; Tecuci. 

14. BORRAGO /vurnef. inst. 1 p. 193 1. 33. 

1. B. officinalis |. spec. p. 197; Sturm deutsch. îl.h. 5; Koch 

syn. p. 573; DC. prodr. 10 p. 35; Rehb. ic. germ. 18 t. 101. — Vulg. 

Arăţiel. Limba-mielulmi. — (-) Maiu- August. Prin locuri cultivate, gră- 
dlini de zarzavaturi, porumburi. La noi cam rară. Rimnie; 'Turnu- 

Măgurele; București: laşi; Piatra. 

15. SYMPHYTUM Journej. |. c. 135 î. 3. 

Ş 1. Corola mică, tornicele lungi şi exserte. 

1. S. ottomanum Iriv. in flora ann. 1536 vol. 2 p.439; DC. 

prodr. 10 p. 39; Hehb. icon. germ. 15 tab. 104; Heuff. enum. ban. 
p. 126; Neilr. diagn. p. 89. 5. Vullatum Guebh. pl. mold. p. 401. — 

d, lunic, lulie. Petrişi, dărămături de stânci pe la poale de păduri. 

Vereiorova în valea Bahnei spre Ilovi[a; Podu-Turcului în pădurea 
Bodeasa. 

Hădăcina şi caulul ramificate; foile ovate şi com acute, peio- 

late, cele superiore sesile:; corola relativ mică, galben-albiciosă, 
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Ş 2. Corola mure, lornicele scurte, incluse. 

* "Tulpina radicală palară, verticală. 

2. S. officinale [. spec. p.195; Sturm deutsch. fl. h. 17; Koch 

yn.p. 575; DC. prodr. 10 p. 37; Rehb. icon.germ. 18 tab. 102f. 1.— 

Vulg. Ierba-lui- latin. Tâtineasă. — YI, Maiu, lunie. Locuri umede, 

ocuri de luncă, finaţe, pe la drumuri şigarduri; în regiunea inferioră 

a ţărei. Severin; Craiova; Tirgujiul; Piteşti; Vulcana; Titu, Ciocăneşti; 

Crivina, Perişi; Bucureşti; Comana; Ploeşti; Buzău; Neamţu; Tulcea. 
Varieză : 

. genuina. Corola roză-purpurie sau cam albăstrue ; 

3. ochroleuca, Corola albiciosă-gălbenie; formă mai rară. 

3. S. uliginosum Kern. ester. bot. zeit. ann. 1863 p. 227; 

Neilr. diagn. p. $8. 5. officinale car. uliginosum Sag. et Schn. carp. 

centr. 2 p. 391. — An. S. officinale var. 4, lanceolatum Weinm. în 

bullet. soc. moseq. ann. 1837 n. 7 p. 57 ex. DC. prodr. 10 p. 37 sec. 

descriptione? — d, Maiu, lunie. Locuri josnice, lunci. Brătăşiani în 

Teleorman. 

f. molle Janka in exsie. Foile, de şi aspru părose, totuşi sunt moi. 

În "Teleorman la pădurea Mindra. 

4. S. tauricum Willd. nov. act. natur. berol. 3 p. 120 tab. 6 

(1799); DC. prodr. 10 p. 39; Ledeb. fl. ross. 3 p. 116; Boiss. fl. orient. 4 

p. 172; 5. bullatum Hornem. ap. Lehm. asperif. n. 254. 5. orientale 

Eul. act, petrop., 1792 n. 327;, M. Bieb..fl.t.e. 1p. 199-non LL. — 

d. Iunie. Locuri umede pe lingă păduri. În Dobrogea pe la Monăstirea 

Cocoşi (Br.)! 

* Rizomă orizontală sau oblică cărnosă, nodurosă. 

5. S. tuberosum LL. spec. p. 195; Koch syn. p. 576; Du. 

prodr. 10 p. 38; Rchb. icon. germ. 18 tab. 103. Boiss. fl. orient. 4 

p. 175. — Y. Aprilie, Maiu. Păduri în regiunea subalpină şi alpestră, 

pe dealurile mari (Grec. enum. p. 11). Severin, Cerneţi pe dealurile 
lorgutovei şi Poroinei; Craiova; Coziea, Stănişioara; Câmpulung, 
Conţeşti, Valea-Mare; Trivale, Piteşti; Sinaia, Câmpina, Comarnic; 

Ploeşti la Bradi ; pădurea Comana; Mânăstirea Neamţu (Chania exsic.); 

Tulcea la Nicoliţel. 

6. S. cordatum W. et kit. rar. hung. tab. 7 (1799) et in Willd. 
nov. act. natur. berol. 2 p. 121 (1799); DC. prodr. 10 p. 40; hehb. 

icon, germ. 1S tab. 102 f. 2; Heutt. enum. ban. p. 1926; Neilr. diagn. 
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p. 55. — d, Maiu, lunie. Păduri în regiunea montană intralpină. Pre- 
deal pe Clăbucetu-Taurului şi pe Urzicarul; Buceci în tot coprinsul 
de la Buşteni pină subt Sinaia. 

16. NONEA Wed:f. philos. bot. Î p. 31. 

1. N. pulia DC.fl.fr.ed.3vol.3p. 626 in adn. (1505); ej. prodr. 10 

p. 32 exclus. var. f. et; Rehb. icon. germ. 18 tab. 101 fig.1 ; Boiss. fl. 

or. 4 p. 166. Lgcopsis pulla L. spec. p. 196; Jacq. fl. austr. 2 p. 188. 

Anchusa pulla M. Bieb. fl. t. c. n. 319. — , Maiu, lunie. La locuri de 

cultură, câmpuri, drumuri. Caracăl; Perişi; Bucureşti ; Comana; Slo- 

boziea, Doiceşti ; Beceni (Anchusa pulla Grec. enum. p. 41); Brăila; 

Galaţi; Focşiani; Tecuci, Țigănești ; laşi. 

2. N. atra Griseb. spicil. rumel. 2 p. 94 (184%); DC. prodr. 10 

p. 51; Velen. [l. bulg. p. 394. — d, Maiu, Iunie. Câmpuri la şesuri sau 

coste mici, exposiţie aprică. Băneasa în Vlaşca; Brăila spre Lacu-Să- 

rat; Galaţi laturea despre Brateşi; Dobrogea pe la Gargalie, Carana- 

sib, Tulcea, Cişla. 

3. N. paliens Petrovici add. fl. nyssana p. 130 (1885); Velen. 

fl. bulg. p. 393. — N. ventricosa Pancie olim et exsice. quoad plun- 

tam serbicam - non Sibth. et Sm. — (0) sau 3. Maiu, Iunie. Locuri 

năsipose şi petrişiuri pe costele muntose la Gaura-Văei spre Ver- 

Ciorova. 

infăţişarea de N. ventricosa $. S. însă nuculele sale nu sunt re- 
niform-curbate orizontale, dar cum ale celor precedente şi Aiferă de 

aceslea prin corola sa palid-gălbenie. 

17. ANCHUSA 1. gen. n. 152. 

Ş 1. Acheniile oblie-curbate. 
1. A. officinalis |. spec. p. 191; Sturm deutsch. fl. h. 18; Koch 

syn. p. 572; DC. prodr. 10 p. 42 exelus. var. + et 5; Rehb.icon. germ. 

vol. 15 tab. 107f. 2 et tab. 108fig. 1, II, III; Boiss. fl. orient. 4 p. al 

A. arvalis Behb. pl. erit. 3 fig. 470 est forma spieis laxioribus.— A. pro- 

ceva Bess. enum. p.8 n. 198 est forma caule altiore robustioreque. — 

Vulg. Zimba-boului. Mivuţă. Roşii.— 3 Maiu- Septembre. Câmpuri, pe 
lingă drumuri, prin grâne şi pirloge, pe la garduri şi locuinţe rustice; 

forte comună (rece. enum. p. 41). Severin, Şimian, Hinova, Slirmina ; 
Rimnie, Călimăneşti; Curtea-de-Argeşi; Câmpulung ; loneşti, Vultu- 
reanca, Cacova ; Titu, Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti; Câmpina, Brebu; 

Comana, Băneasa, Bălănoea, Giurgiu ; Neamţu. 
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$. angustifolia DU. prodr. 10 p. 43. A. angustifolia L. spec. p. 191 

ex parte ; Poll. palat. 1 p. 153; A. /eptophalla Koch syn. p. 573 (1844). 

A. officinalis var. leptophalla Rehb icon. germ. vol. 15 tab. 108. Nym. 
consp. p. 510-non Rem. et Seh. — Foile ângust-lanceolate şi prelung 

acute, panicula densă sau laxă florile cam albiciose. —Chitila, Băneasa, 
Bucureşti. 

2. A. leptophylia how. ct Sch. syst. veg. 4 p.90 (1319); Ledeb. 
[l. ross. 9 p. 118. A. (rmelini Ledeb. in panders beitr. zu naturk. | 

p. 62 ann. 1520; ejusfl. ross.3 p. 118. A. ochroleuca var. ş leptophalla 

DC. prod. 10 p. 46 exelus. synon. — 3 Iulie, August. Petrişiuri cu 

ierbă, pe lingă drumuri la locuri aprice aride. Dealu Stirminei în ca- 

pelul despre hogova; Bucureşti, Herăstrău. 

Cu portul inal! şi robust; foile la cele mai multe sunt undulate aşia 
că planta nostră s'ar putea lua drept A. undulata L. insă m'are ca 

acesta laciniile caliciului aşia de lungi şi nici corola care să întrecă 

cu mult caliciul; corola este violetă, sau azuriesau de un azuriu deschis 

ce bate in galben. Mai că nu diferă de precedenta. 

3. A. ochroleuca M.bieb.fl.t.c. 1 p. 125 (1509); DC. prodr. 10 

p. 4b exclus. var. f et 5; Ledeb. fl. ross.3 p. 119; Boiss. fl. or.4p.153 

exclus. synon. Ledebourii; Heuff. enum. ban. p. 125; Neilr. diagn. 

p. 87. — G Maiu, lunie. Locuri aprice, petrişiuri cu ierbă. Bucureşti, 

Her&strău, Băneasa; Comana; Buceci (Grec. enum. p. 41) ; Brăila, 

Bărboşi, Galaţi; Roman ; laşi. 

$ 2. Acheniile cilindrice drepte. 

4. A. italica helz. observ. 1 p. 12 (1779) optime; Koch syn. 

p. 574; DC. prodr. 10 p. 47; Ledeb. fl. ross. 3 p. 119; Rehb. icon. 

germ. 18 lab. 106 f. 2; Boiss. fl. or. 4p. 1bt. A. paniculuta Ait. hort. 

kew. 1 p. 777 (1789). Buglossum ofheinale Lam. fl. fr. 2 p. 278. Bu- 

Jlossum vulgare Spenn. ie. fl. germ. fase. 17. — Vulg. Limba-boului. — 

3 lunie- August. Câmpuri, pe drumuri, pe lingă grâne, porumburi, 

pirloge de arături; sol humifer. Severin, Hinova; Rimnic spre Riu- 

reni; Caracăl; Piteşti; Chitila, (Grec. enum. p. 41); Perişi; Comana, 

Băneasa, Giurgiu; Dobrogea pe la Copadin, Bairamdede. 

5. A. Barrelieri |. fl. fr. 3 p. 632; prodr. 10p. 485; Ledeb. 

li. ross.3 p. 120; Boiss. fl. orient. 4 p. 155; Neilr. diagn. p. 87. Buglos- 
sum Barrelieri AI. fl. pedem. 1 p. 45 (1775); Rehb. icon. germ. 1 
tab. 106. Myosotis obtusa W. el Kit. rar. hung. 1 tab. 100 (1799). — 
3. Maiu, lunie, Prin livedi de pomi, tuferişe, poeni; în regiunea dea- 
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lurilor şi a câmpiilor. Dealurile lorgutovei la Cerneţi; Crivina, Bradi; 
Comana ; laşi. 

LĂVI. CONVOLVULACEE Vent. tabl. 2 p. 394. 

Trib. 1. CONVOLVULE.E. Choisy. Plante cu foi; embrionul coti- 
ledonie. 

1. CONVOLVULUS /. en. n. =i:. 

Ş 1. Cele doă bractee florale forte alăturate de caliciu, for- 

mând un calicul, şi dilatate. 

1. C. silvaticus W. cet Kit. rar. hung. t. 261 (1812); Rchb. 

icon. germ. 15tab. 140 f. 1 sub Calystegia; Heulf. enum. ban. p. 194%; 
Neilr. diagn. p. 55. — Vulg. Cupa-racei. Voleură. — 9, Maiu, lunie. 

Păduri. Dealurile Cerneţului pe lorgutova, Poroina şi Stirmina; MO- 

năstirea Tismana; Comana în Valea-Balolă. 

2. C. sepium [. spec.p. 215; Sturm. deutsch. fl. h. 1; Koch 

syn. p. 565 exclus. synon. W. et Kit. Calystegia sepium R. Br. prodr. 

p. 453; Ledeb. îl. ross. 3 p. 94; Rehb. icon. germ. 18 tab. 139; DC. 
prodr. 9 p. 455. — Vulg. Cupa-vacei. Volvură. — Y. lulie, Septembre. 

Volubilă prin tuferişe şi prin stufuri, în locuri de luncă, crânguri, pe 

lingă păduri. Cerneţi pe "Topolnița; Craiova; Rimnic; Ciocăneşti, 

Chitila, Bucureşti pe Colentina; Comana; Perişi, Crivina; Galaţi, Băr- 

boşi; Bacău; Birlad; laşi; Dobrogea. 

Ş 2. Cele doă bractee florale indepărtate de caliciu şi ânguste. 
* Volubile. 

3. C. arvensis |. spec. p. 218; Koch syn. p. 569; PC. prodr. 9 

p. 406; Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 91; Rehb. ie. germ. vol. 18 tab. 106 

. 8. — Vulg. Poala-Maici- Domnului. Poala-rândunicei.  Volvură. — 
4. lunie, Iulie. Pe la garduri, curţi grădini, la locurile de cultură; sol 
argilo-glareos, humus. — Plantă fârte comună în regiunile inferiore 
(Grec. enum. p. 41); Cerneţi; Craiova; Rimnic; Câmpulung; Titu; Cio- 
căneşti, Chitila, Bucureşti; Comana, Giurgiu; Crivina, Ploeşti, Câm- 

pina; Buztu; Galaţi; Focşiani; Tecuci; Birlad; Roman; Vaslui; Bacău; 

Neamţu; laşi; Dorohoiu; Dobrogea totă. 

** Cauleseente, ramurile ferme erecto-patule. 
4. C. cantabrica [.. spec. p. 225; Koch synon. p. 569; DC: 

prodr. 9 p. 402 exclus. var. £; Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 89; Rchb. 

icon, germ. Vol, 13 tab, 155 £. 1. — 4. lunie, Iulie, La locuri petrose 
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sau argilo-glareose, pe costele munţilor aprici şi pre rupturi de coste. 

Verciorova, Gura-Văei, Schela-Cladovei, Presnila; Simian, Hinova; 

Măcin; Babadagh ; lenisala. 
e /pomoea variatilis. |.. 1. grandiflora Li. 1. purpurea Lian. Qua- 

moclit vulgaris Chois. Pharbites hederacea Chois şi Ph. Wi/. Chois. —lote 

vulg. Zorele. — QC) În horticultură vulgarizate. 

Trib. II. CUSCUTE.E Chois. Plante afile parazite; embrionul aco- 

liledonic. 

2. CUSCUTA /. gen. n. 170. 

Ş 1. Florile în capitule globoide, digine (ă câte 2 suluri). 

1. C. Epithymum |. sysl. vegel. ed. Murr. p. 1140 (1774);5milh 

Mor. brit. 1 p. 183; Koch syn. p.569; Gren. ode. fl. ir. 2p. 504; Rehb. 

ic. germ. 18 tab. 142 fig. 3. C. europaea f. Epithuymum L. spec. p. 150. 
0. minor DC. prodr. 9 p. 455 (1545). — Vulg. Borangic. Iniţă. Iriţă. 

Întorţel. Lipiciu. 'Tortel. 'Turtel. — Prin livedi, finaţe, poeni cu păsciuni ; 

parazită pe Thymus, Teucrium, 'Trifolium, Galium, Medicago, ete. 

(Grec. enum. p. 41). Pucioasa; (hergani, Ciocăneşti, Bucureşti; (Co- 

mana; Buztu, Bisceni, Beceni; laşi. 

2. C. trifolii Babingt. et (Gibs. phytol 21 p.467; Gren. Godr. 1|. 

în. 2 p. 505. 0. minor var. f. trifolii DC. prodr. 9 p. 453; Rchb. |. e. 

fig. 4. — Prea puţin diferă de antecedenta şi tot prin asemenea locuri 

se găseşte (Grec. enum. p. 41). Tismana; Bucureşti; Comana; Con- 
stanţa. 

3. C. europaea |. spec. p. 150 excel. var. £; Sturm deutsch. 

îl. hefte 10; Koch syn. p. 569; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 504; Rchb. ic. 

germ. 15 tab. 141 fig. 4. C. major DC... fr. 3 p. 644(1505); ej.prodr. 9 

p. 452 ap. Choisi. — Prin dudae sau bălării parazită pe Bozi, Hameiu, 

Urzici, Cânepă (Grec. enum. p, 41). Tismana ; Sinaia; Buftea, Chitila; 

Buzău, Bisceni; Sihla, Neamţu (Chan. exsic.); Broşteni, valea Bar- 

narului, Dealu-Ursului. 

Ş 2. Florile in raeeme spicitorme, monogine. 

4. C. monogyna Val. symb. 2 p. 52 (1794); hchb. icon. 

germ. 19 tab. 142 f. 2 optime; Boiss. fl. orient. 4 p. 121. CO. orientalis 

Tournel. corrol. p. 4% (1703). C. astyla Engelm. — Parazită mai cu 

seamă pe lehinops tenuitolius şi pe Paliurus. In Dobrogea ; Constanţa, 
Tuzla, Mangalia, Başbunar, 
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LXVII. SOLANACEA Bartl. ord. nat. p. 193 

1, LYCiUM 1. gen. n. 262. 

1. L. vulgare Dunal in DC. prodr. 13 sec.lp. 509 (1852). 

L. barbarum L. spec.ed. 2 p.277 ex p. et exclus. synon.; Lam. dict. 3 

p. 509 n. 3 exclus. synon. Trew; Schlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 

vol. 16 f. 1595. L. afrum Rehb. icon. germ. vol. 20 tab. 14 f. 1- non 

L.. sed in texte pro Lycium barbarum deseriptum. L. burbarum . vul- 

gave hort. kew.2 ed. 2 p. 3.(1789).—Vulg. Cătină. Cătină-de-garduri.— 

b lulie, August. De origină străină, indigenată şi aclimatizată, propa- 

gendu-se mai mult prin cultură şi servind mai cu seamă pentru gardu- 

rile rustice. În Moldova forte răspândită. Bucureşti ; Bărboşi, Galaţi ; 

Focşani; Tecuci; Birlud; Vaslui; Bacău; Piatra; Neamţu, Agapiea; 

laşi, Socola. 

Adevărata specie de LL. barbarum, după Boissier fl. or. vol. 4 

p. 289, are filamentele staminelor la bază glabre, pe când L. vulgare 

Dunal are filamentele staminelor la bază părose. Nu ştim, de altfel, 

cum este în realitate L. rulhenicum Murr. care există în Rusiea meri- 

dională căci, din descrierea dată de autori, nu reese nici o deosebire 

esenţială între acesta şi cel de la noi. 

2. SOLANUM Journefj. inst. p. 148 1. 62. 

$ 1. Sufrutescente, cauli scandenţi. 

4. S. Dulcamara [|. spec. p. 266; Sturm deutsch. fl. hefte 15; 

Koch syn. p. 584%; DC. prodr. 13 p. 78 var. o; Rchb. icon. germ. 20 

tab. 12; Schlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 16 fig. 1600. — Vulg, Les- 

nicidsă. Viţa-eoreilor. Zârnă; în tarm. Dulcamară. — î> lunie- August. 

Prin tuferişe pe lirgă păduri, garduri rustice, la locuri dosnice, păra- 

gini (Grec. entun. p. 46). Câmpulung; Comarnic, Câmpina; Crivina, 

Perişi; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti; Comana; Doiceşti, Slohbozica; 

Buzău; Foceşiani; Bacău; Tecuci ; Neamţu, Piatra; laşi. 

_f. indiv. sum Boiss. fl. orient. 4 p. 285. S. persicum Willd. ap. 

Roem. et Sch. syst. 4 p. 662. — Planta nostră forte identică cu exem- 

plarele din Rusiea. — Craiova la Işalniţa, Comarnic; Sloboziea în Ialo= 

miţa; Buzeu ; Brăila, Viziru; Măcin, Tulcea. 

$ 2. lerbacee, bienice sau anuale, nescandente. 

* Avend caulome subterane tuberose. 

2. S. tuberosum |. spec. p. 265; Koch synops. p. 55%; DC. 

prodr. 13 p. 31; RHehb. icon. germ. 20, tab. 12; Schlechtd. et Lang 
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fl. v. deutsch. 16 fig. 1601. — Vulg. Cartofi. Crumpeni. Grrumeiri. Bu- 

rabule. Bologeane. Picioci. Ţrmeri. — Ă. lulie, August. De origină 

americană, introdus în cultură pentru uzul alimentar; în totă țara 

(Grec. enum. p. 43). 

:: Fără caulome subterane tuberiforme, rădăcina anuală. 

+ Muchiile axelor eaulinare cu tubercule proeminente. 

3. S. nigrum L. spec. p. 966 exclus. variet.; Sturm. deutsch. 

fl. hort. 1; Koch. syn. p. 58%; DC. prodr. 13 p. 50 var. f; Rehb. ic. 

germ. 20 tab. 10; Sehlechtendal et Lang. fl. v. deutsch. 16 fig. 1599. 

S. nigrum vulgatum L. |. e. — Vulg. Umbra-nopţei. Zârnă. — (2) lulie- 

Septembre. Pe lingă locuinţe şi pe la garduri rustice, păragini, dru- 

muri, la locuri de cultură, ete. Plantă forte comună, prin tota ţera 

(Grec. enum. p. 43. — Vari6ză : 
a. genuinum. — S. melanocerasum Willd. enum. l p. 257 - non 

Bauh. pin. p. 166; S. pteroeaulon Rehb. |. e. avend tuberculele mu- 

chiilor axelor caulinare destul de proeminente, bobele negre; 

5. chlorocarpum Koch syn. p. 5S4%;avend bobele la maturitate de 

un verde închis; 

4. S. miniatum Pernl. ap. Willd enum. hort. berol. 1 p. 256 

(1797); Koch. syn. p. 583; DC. prodr. 13 p..56;, Rehb. icon. germ. 

vol. 20tab. 11 fig. 3 et 4; Schlechtd. et Lang. deutsch. vol. 15 fig. 1595. 

S. nigrum *. miniatum. Gren. Godr. fl.fr. 2 p. 5143. — (0 August, Sep- 

tembre. Prin locuri de cultură şi mirizti vechi. Bucureşti, Herestrău. 

Axele caulinare mai părose; bobele de un stacoziu-galben. 

“+ Muchiile axelor caulinare obtuse şi fără tubercule proemi- 

nente. 

5. S. villosum Lam. encycl. meth. 4 p. 259(1797); Koch syn. 

p. 583; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 543; Rehb. icon. germ. 20) tabl 

fig. 1; Sehlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 16 [. 1596. $. nigrum var. i. 

villosum IL. spec. p. 266. S. luteum Mill. dict. 3. — 0) Prin locurile 

de cultură şi mai ales prin mirişti, tomna. Bucureşti, Herestrău; Ghi- 

tila, Perişi; Ploeşti; Brăila pe la Lacul-Sărat; Galaţi, Bărboşi; Iaşi. 

3. PHYSALIS /. sen. n. 250. 

1. Ph. Alkekengi [L. spec. p. 262; Koch syn. p. 59%; DU. 

prodr. 13 p.438; Gren. Godr. fl. fr. 2p.5%5; Rehb. ie. germ. 20 tab. 

Schlechtd. et Lang. 16 f. 1602. Solanum Hulicacabum vulgare Bauh. 5 
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p. 609. 5. vestcavium Dodon. pempt. p. 5%. — Vulg. Papele. Păpălăi. 

(veaşe-erreilor. — €, lunie, lulie. Prin locuri umbrose, prin păduri, 

pe la garduri, tuterişe, prin vii; vulgară. Cerneţi pe dealuri; Craiova ; 

Călimăneşti, Rimnic; Bucureşti; Comana; Neamţu (Chania exsic.!); 

laşi; Dobrogea pe la Babadagh, lenissale. 

4. ATROPA /. gen. n. 24, 

1. A. Belladonna |. spec. p. 260; Sturm. deutsch. fl. h.3; 

Koch syn. p. 585; DC. prodr. 13 p. 464%; Rehb. icon. germ. 20 tab. ; 

Schlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 16 f. 1603. Belladouna trichotoma 

Scop. îl. carn. ed. 2 n. 255. Belladonna baccifera Lam. îl. tt. 2 p. 255. 

Solamum melanocerasum Bauh. pin. p. 166. — Vulg. Cirega-lupului. 

Doamnă-mare. Ierba-codrului. Împărateasă. Mătrăgună. Mătrăgună- 

Doamnii-mare. Mătrăgună- lerbă-bună. Nădrăgulă. — Y. lunie, lulie. 

Prin păduri de dumbrave şi codri, locuri umbrose dosnice. Obârşia- 
Cernei in Mehedinţi; Coziea în Valea-Puturosă; Glodeni în Dimbo- 

vița; Nămăeşti (Grec. enum. p. 43); Buşteni, Sinaia (Grec. |. c.), 

Câmpina ; bBisca; Piatra pe Cernegura, Schitu-Domnei, Mânăstirea 

Neamţu (Chan. exsic.!); Comăneşti, Tirgu-Ocna; în Suceava pe Su- 

cha-Mare. 

5. SCOPOLINA Schu/res owster. fl. 1 p. 944. 

I. S. atropoides Schulies ester. fl. 1 p. 544 (1814); Koch 

syn. p. 585; Sehlechtd. et Lang. fl. v. deutseh. 16 f. 106. Myosciamus 

Seopolia Li. ant. p. 46 (1762); Sturm deutseh. îl. h. 21. Scopolia car- 

niolica Jacq. obs. | p. 32 (1764); DC. prodr. 13 p. 555; Rehb. icon. 

germ. 20 tab. 1.— 4. Maiu, lunie. Păduri, locuri umbrose umede 

prin văile subalpine. Predeal; Buşteni, Sinaia, Isvoru. 

6. HYOSCIAMUS 1. seu. n. 247 

4. H. niger [.. spec. p. 457; Sturm deutsch. îl. h. 3; Koch syn. 

p. 585 ; DC. prodr. 13 p. 546; Rehb. ic. germ.20tab. 2 f.2; Sehlechtd. 

et Lang. fl. v. dentseh. 16 f. 1606. ŢI. agrestis Kit. ap. Schult. cester, 

N. 1 p. 353 (181%). — Vulg. Măsălariţă. Măsălar. Nebunariţă. — QC) sau 

3. lunie, iulie. Pe lingă locuințe, pe la drumuri, garduri, prin pă- 

ragini, câmpuri şi grâne; plantă forte comună (Grec. enum. p. 43); 

Severin; Tirgujiul; Craiova; Rimnic; Piteşti, Curtea-de-Argeşi ; Câm- 

pulung ; Găeşti, Titu, Ciocăneşti; Bucureşti ; Comana; Ploeşti, Bucov; 

Buzeu ; Focşiani ; Bacau; Monăstirea Nemţu; Dobrogea, 
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7. NICOTIANA /. gen. n. 245 

1. N. Tabacum L..spec. p.955; Koch syn.p. 586; DC. prodr. 13 

p. 557; Rehb.icon. germ. 20 tab. 4; Sehlechtd. ct Lang. 1. v. deutsch. 16 

fig. 1608. — Vulg. 'Dutun. — (0) lulie, August. De origine americană, 

introdusă şi întreţinulă prin cultură; în regiunea câmpeană. Multe 

varietăţi de cultură. 

2. N. rustica |. spec. p.258; Koch syn. p. 586; DC. prodr. 15 

p. 563; Rchb. ie. germ. 20 lab. 5; Schlechtd.et Lang. 11. v. deutsch. 16 

f. 1609. — 0) lulie, August. Plantă de cultură, vulgarizală, 

8. DATURA /. gen. n. 2/0 

1. D. Stramonium |. spec.p. 179; Koch syn. p. 556; DC. 

prodr. 13 p. 540; Rchb. icon. germ. 20 tab. 3 £. [; Schlechtd. et Lang. 

[l, v. deutsch. 16 f£. 1610. — Vulg. Alaur. Laur. Bolăndariţă. Ciu- 

măfaie. Ciuma-fetei. 'Tuvbare. Măvu-porcului. — (0) Lulie, August. Lo- 

curi inculte, păragini; garduri, drumuri, ete. — forte comună (Grec. 

enum. p. 43). Severin; Craiova; Rimnie; Piteşti; Gâmpulung ; Bucu- 

reşti ; Focşiani; Galaţi; Tecuci; Bacău; laşi etc. 

9. CAPSICUM Jouwrnef. inst. p. 152 t. bb, 

|. C. annuum [,. spec. p.270 exclus. plur. synon. DC. prodr. 13 

p. 419; Rchb. icon. germ. 20 tab. 13 fig. 2. Vulg. Ardeiu. Pipăruşi. — 

O Maiu-Scptembre. De origină asiatică, introdus în cultură pentru 

uzul alimentar şi forte vulgarizat la noi; presenteză multe varietăţi 

după forma şi mărimea fructului, după gradul iuţimei fructelor. 

10. LYCOPERSICUM Jouwrnej. inst. p. 93. 

4. L. esculentum Mill. dict. n. 2(1760)DC. prod. 15p.26. L. 

pomum-amoris Moenh meth. p.615. L. pomum-paradisii Hortul. Solanum 

Lycopersicum IL. spec. ed. I p. 150, z. —Vulg. Paradaise. Patlagele- 

roşii. Plătăgele-roşii. — C Iulie, August. De origină americană, intro- 

dusă şi vulgarizată în cultură pentru uzul alimentar, 

11. MELONGENA Ja! in DC. prodr. 13 p. 330 

1. M. esculenta. — Solanum Melongena L. spec. p. 260 et Auct. 

plur. S$. esculentum Dun. in DC. prodr. 13 p. 355. — Vulg. Pătlăgele. 

Pătlăgele-vinete sau Plătăgele în Olteniea. —(-) Iulie, August. De ori- 

gine asiatică, probabil din Indica, introdusă şi vulgarizată în cultură 

pentru uzul alimentar. 
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XLVIII. VERBASCACEA Barth. ord. nat. p. 170. 

1. VERBASCUM /. gen. n. 245. 

Ş 1. Thapsus Benth. Anterele staminelor inferidre lungi, dorsi- 
fixe pe filament şi cam decurente. 

a. Tapşi adevăraţi: tloriie sesile fasciculate sau glomerate for- 
mând racemă spiciformă. 

1. V. bracteosum.—(aul robust, peste un metru înălţime, ro- 

şielie, simplu: el şi foile acoperite cun abundent indument albo-to- 

mentos ce în unelocuri formeză mici şi numeroşi câlţi gosipini ; foile 
inferiore mari, 25- 30" lung. 3-10 emlăţime, eliptice sau ovale obtuse, 

uşior crenate sau crenulate şi atenuate în pețiol, cele următore des- 

crescende, marginea întregă, sesile şi lung decurente, decurența merge 

de la foe la foe; racema simplă, uneori cu ramificații de jos, grosă, 

compactă, neîntreruptă, ca de 30-45" lung. forte dens albo-tomentosă 

şi pe suprafața căriea bracteele facun contrast remarcabil prin numărul, 

mărimea, nuditatea şi colorea lor castanie; bracteele de consistenţă 

ierbacee, subţiri şi castanii, se deosebesc de foile comune cu totul ; 

relativ cu florile lor corespondente ele sunt forte lungi, ovale şi lung 

acuminate, numa în 1/5 parte de la bază sunt alb-tomentose, de aci 

încolo subit ele devin glabre şi castanii ; florile fasciculate, pedicelele 
lor forte scurte, corola subrotată ca de patru ori mai mare de cât ca- 

liciul; filamentele celor două stamine lungi (staminele inferidre) glabre 

şi anterele lungăreţe, ale celor lalte trei sunt albo-lanate. -— Bienică. 

Plantă cu portul elegant. 

Hab. Locuri petrose, dărâmături de stânci, lingă Verciorova ; 

allat în anul 1555 Maiu 10. 

În acel an, eu plantele oferite în schimb, am comunicat regreta- 

tului confrate |. Pancic, la Belgrad, şi câteva exemplare din acest 

Verbasc subt numele de Verbascum pannosum Vis. et Panc. (=. bom- 

Iuciferum Heutt.), eredend a fiidentie cu acesta care, după Heuffel, se 

găseşte în Banat şi pe la Mehadiea. Însă, Pancic *mi a răspuns că 

planta nostră nu este V. pannosum Vis. et Panc. şi 'mi a trămis 

specimene de adevăratul său V. pannosum din Serbiea; apoi, mai în 

urmă, am obţinut exemplare de acestă specie de la confratele Arp. 

de Degen din Banat şi din Bulgariea. Întradevăr, speciea nâstră se 
deosebeşte forte mult prin taliea sa înaltă şi robustă, prin indumen- 
lul s&u abondent şi albo-tomentos gosipin, prin foile sale mari elip. 

tice şi forte prelung decurente, dar mai cu ssmă prin racemele sale 

lungi, grose, dens gosipine cum şi prin bracteele sale. Verbascum pan= 
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nosuim Vis. et Pane. este de statură mică, indumentul albo-cinereu 

abondent şi pislos, foile acute scurt decurente ca la V. phlomoides, 
racema mai mică, bracteele sale mici, scurte şi puţin aparente. — 

Seumănă mai mult cu V. Visianum Behb. fil. ic. germ. vol. 20 tab. 25, 

după iconografic şi descriere; însă se deosebeşte de acesta prin brac- 

teele sale caracteristice şi forte desvoltate, iar nu de lungimea florilor 

şi pestetot cu induiment tomentos alb. 

2. V. Thapsus L.. spec.p. 252; Benth. in DC. prodr. 10p.225; 

Boiss. fl. orient. 4 p. 301. — V. Sehraderi Mey. ehlor. hanovr. p. 326 

(1836) ; Koch. syn. p. 596; Rehb. ic. germ. vol. 20 tab. 16; Sehlechtd. 

et Lang. fl. v. deutsch. vol. 17 fig. 1611. — Vulg. Coda-vacei. Coro- 

vatică. Lumînărică. — 3 lulie, August. Locuri uscate, petrişiuri, coste; 

in regiunea montană subalpină inferioră. Predeal, Azuga, Buşteni ; 

Broşteni pe Bistriţa şi pe Neagra. 

3. V. thapsiforme Schrad. monogr. verb. Lp. 21 (1813); koch 

Evil pe 597; „IDC. prodr. 10 p, 2296; +Rehb, ies germ. |..€..tab,, 114 

Bois. fl. or. 4p.301 exelus. synon. ; Schlechtd. et Lang. 1. e. î. 1612.— 

CŞ Iulie, August. Locuri tari, uscate, inculte în regiunea dealurilor 

Valea Cernei; Craiova pe la Simnic; Monăstirea Horezu, Bistriţa; 

Neamţu. 

4. V. phlomoides [. spec. p. 253; Koch syn. p. 557; DU. 

prodr. 10 p. 227; Rehb. ic. germ. |. c. t. 18 fig. 2; Boiss. fl. or. 4 

p. 301 exclus. synon.; Schlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 17 fig. 1615. 

V. rugulosum Willd. enum. | p. 224. — 3 lulie, August. Locuri tari, 

uscate inculte, din regiunea subalpină inferioră pînă în totă regiunea 

câmpiilor; specie vulgară. —(V. /hapsus Grec. enum. p. het V.phlo- 

moidez Grec. loc. cil.). Severin: Tismana; Tirgujiul; Himnie, Cozica; 

Craiova, Stolnici; Bucureşii, Buftea, Perişi ; Călimăneşti ; Câmpulung ; 

Predeal; Comana ; Focşiani ; Mangaliea. 

3. nemorosum Bchb. icon. germ. vol. 20 tab. 20. V. nemorosum 

Schrad. monogr. verb. p. 29, avend foile oblungo-lanceolate şi scurt 

decurente. — Pădurea Comana. 

5. V. montanum Schrad. hort. goett. fase. 2 p. 18t.2; Koch 

syn. p. 587; DC. prodr. 10 p. 296; Rehb. ie. germ. |. e. tab. 21. — 

2 Iulie, August. Poalele dealurilor, petrişi cu ierbă. Călimăneşti; Bu- 

cureşti, Herestrău. 

6. V. crenatifolium Poiss. diagn. pl. or, ser. | p. dl (144); 3 
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Benth. in DC. prodr. 10 p. 227; Boiss. fl. orient. 4 p. 302. — 3 Maiu- 

lulie. Locuri inculte glareose, petrose sau argilose. (ialaţi pe lingă so- 

scua despre Reni aprope de Prut; in Dobrogea frecuent: Măcin spre 

Greci; Alibeichioi şi la poalele muntelui Consulu; pe la (argalie, 

Perielie, Constanţa. 

* Dastardi : florile sesile solitare. 

7. V. pulchrum Velen. fl. bulg. p. 409 (1891). V. danubiale 

(><V. phlomoidi-austriacum) mihi olim. in herb. (an Simkov. enum. 
transs. p. 4132). — 3 lunie, Iulie. Locuri aprice pe lingă calea de la 

Mânăstirea Cocoşi spre Isaceea in Dobrogea (ann. 1855 Iunie legit.). 

Este Verbascul ce 1 am comunicat regretatului confrate Bubelă 

din Wsetin de care face menţiune [. Velenovsky autorul Florei bulgare. 

b. Blataroidi : florile lung pedicelate solitare în racemă laxă. 

8. V. Blattaria [.. spec. p. 254; Koch syn.p. 559; Benth. in 

DC. prodr. 10 p. 230; Rehb. icon. germ. vol. 20 tab. 32; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. vol. 17 fig. 1623 optime. — 3 Iunie, lulie. Livedi pe 

câmpuri, dealuri şi pe la drumuri. Caracăl ; Curtea-de-Argeşi; Câmpu- 

lung; Comana; Bucureşti (Grec. enum. p. %3); Slănic, Văleni; Tecuci; 

Birlad; laşi; Neamţu. 
£. blattariforme. — V. Ilattariforme. Uriseb. iter. hung. n. 150 

(1852); Heuft. enum. banat p. 131; Neilr. diagn. p. 93. V. repandum 

Griseb. spicil. rumel. 2 p. 41 - non Willd. ap. Benth. in DC. prodr. 10 

p. 230. — Diferă de precedenta prin foile sale mai ânguste, cele infe- 

riore sinuato-subpinatifide, laciniile acestora si marginea celor supe- 

riore menunt şi dens crenato-dentate; racema adesea subpaniculat- 

ramificată, ramurile btţose; florile mai mici. — Locuri cu ierbă, livedi. 

Curtea-de-Argeşi ; 'Topo:oveni; Bucureşti, Buftea, Perişi; Comana; în 

Dobrogea pe la Bairamdede etc. 

Ş 2. Luchnitis Benth. 'Tote anterele aproximativ egale, reniforme, 

bazifixe. | 

e. Lichmitoili : florile tasciculate, pedicelele uniflore mai lungi 
de cât caliciul, racemă unică sau cu ramificații. 

* Lâna filamentelor albă sau gălbenie. 

9. V. speciosum Schrad. hort. goett. fasc. 2 p. 22 t. 16 (1811); 

ejus monogr. verb. 2 p. 12 (1513); Koch syn. p. 535; Benth. in DC. 

prodr. 10 p. 236; Rehb. ie. germ. vol. 20 tab. 25; Boiss. fl. orient. 4 

p. 325; Sehlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. vol. 17 fig. 1616.— 3 lunie- 

August. Câmpuri, pirloge de arături, tuferişe, margini de pădure, dru- 
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muri; frecuent in regiunea câmpiilor. Verciorova, Severin: Craiova ; 
Segarcea; Piteşti; Titu; Ciocăneşti, Perişi, Buftea, Băneasa, Pucu- 
veşti; Comana; Ploeşti, Buda. 

10. V. pulverulentum Vi]. dauph. 2 p. 490 (1737); Benth. in 
DC. prodr. 10 p. 237; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 551; Boiss. fl. orient. 4 
p. 322. — V. flocecosum W. et Kit. rar. hung. 1 tab. 79 (1799); koch 
syn. p. 585; Rehb. icon. germ. vol. 20 tab. 26 optime; Schlechtd. et 
Lang. fl. v. deutsch. vol. 17 f. 1617. — 7 lunie, lulie. Coâstele mun- 
ților, locuri deschise. Verciorova. 

1. V. Kanitzianum Simk. et Walz. magyar. noven. lap. 2 
p. 145 (1878); ejus enum. pl. transs. p. 414, solum nomen.— 7 Iulie, 
August. Coste micaşistice, şisturi calcare în regiunea montană infe- 
rioră. Lainici; Câineni; Muntele Coziea ; Câmpulung; Rucăr la Valea- 
Muierei spre Pajerea; Azuga, Buşteni, Sinaia; Broşteni pe Neagra şi 
pe Barnaru. 

12. V. Lychnitis [.. spec. p. 235; Koch syn.p.558;DC. prodr. 10 
p. 257; Rehb. icon. gerin. vol. 20 tab.27; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 
vol. 17 î. 16185; V. pulverulentum M. Bieb. (|. t. c. 1p. 160 = non Vill. — 
3 lunie - August. Locuri uscate sau petrâse deschise. «âmpina ; Băr- 
boşi; Birlad la Crângu ; Tirgu-Frumos spre Cotnari; Mânăstirea N eamțu 
(Grec. enum. p. 45); Broşteni pe maluriie Bistriţei. | 

13. V. Pseudo-Lychnitis Schurcnum. lranss. p. 482 (1566).— 
3 lunie- August. Câmpuri, locuri aprice necultivate. Giurgiu spre 
Odăile-Arsache şi Malu-de-jos; Galaţi p'intre viile despre Bărboşi pe 
la Țiglina şi către Fileşti. 

Fi-va oare un bastard din V. orientale şi V. Laychnitis, după cum 
presupune Schur |. €., sau o specie permanentă? — ME indoesc de ori- 
ginea sa hibridă, mai cu seamă pentru motivul că in regiunea locali- 
tăţilor citate nu se observă existenţa lui V. Lychnitis ; eu tote acestea, 
prin lâna albă a filamentelor sale(!), aparţin e de drept în grupa 
acestui, 

14. V. banaticum Sclirad. monogr. verb. 2 p. 28 (18293); 
Rochel rar. banat. fig. 38; Rehb. icon. germ. vol. 20 tab. 37; IHeulf, 
enum. banat. p. 130; Neilr. diagn. p. 91.— 3 lunie- August. Mici 
tuferişe şi pe lingă drumuri. Verciorova, dealu Stirminei, dealurile de 
la Oreviţa şi Vinjiu în Mehedinţi; Dobrogea pe la Isaccea, Cocoşi, 
Tusla, Mangaliea. 
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** Lana lilamentelor violacee sau purpurie. 

15. V. orientale M. Bicb. fl. t. c. 1 p. 160 (1505) etinvol.3 

p. 154 (1819), Boiss. fl. orient. 4 p. 330. — 3 lunie- August. Locuri 

aprice inculte. Dealurile Oreviţei şi Vinjiului; Ciocăneşti, Buftea, Chi- 

tila, Bucureşti ; Comana ; Galaţi ; Dobrogea pe la Gargalic, Periclie ete. 

Ceea ce trebue să caracteriseze în special pe acest Verbasc, com- 

parativ cu V. austriacum Schraderi, este indumentul dens tomenlos 

albo-cinereu al faţei inferiore a toilor, aşia precum se observă la spe- 

cimenele autentice din Husiea (!), după cum sennaleză Boissier (1. c.) 

şi dupe cum există la specimenele nostre de la Oreviţa şi mai ales la 

acelea de la Galaţi. Însă, acelaşi indument la specimenele cele lalte, 
de şi tot astfel de dens, este de aspect verde ceva mai palid, ceea ce. 

corespunde cu V. orientale (M. Bieb.) descris de Koch syn. p. 589 şi 

alți autori. 

16. V. austriacum Schrad. monogr. verb. 2 p.22(1823); Rebb. 

icon. germ. vol. 20 tab. 20. V. virens Host fi. austr. 1 p. 291 (1831). 

V. orientale var. austriacum Koch syn. p. 589; Sehlechtd. et Lang. f|. 
v. deutsch. vol. 17 f..1621. V. orientale f. temui-tomentosum Lindem. 

(1. cherson. p. 43 vol. 2. — 3 lunie- August. Dealuri, câmpuri la lo- 

curi aprice; specie comună. Severin; Bălcești; Horezu; Rimnic ; Stol- 

nici; Bucureşti; Perişi, Ploeşti ; Vaslui; laşi. 

> V. Blattari-austriacum.—Caul cilindric neted glabru sau gla- 

brescent, în partea superioră paniculat ramificat; foile subţiri glabre, 

doar pe pagina lor inferioră abia cu câţiva peri stelaţi, cele de jos 

oblung- lanceolate, puţin acute şi cu baza prelungită în pețiol, cele 

medii ovate sau eliptice scurt şi lătăreţ atenuate în pețiol, cele supe- 

riore sesile, tote subsinuate şi crenato-dentate. Totul până aci aduce 

mult cu V. Blattaria L. ; însă panicula şi florile întoema ca la. V. aus- 

triacum. — Locuri inculte şi cu părinţii sei împreună. Bucureşti. 

17. V. nigrum L, spec.p.253; Koch syn. p. 585; DC.prodr. 10 

p. 235; Rehb. icon. germ. vol. 20 t. 28; Schlechtd. et Lang. fl. v. 

deutsch. 17 f. 1619. — 7 Iunie -Septembre. Pe lingă păduri, erân- 

guri, poeni, livedi, din regiunea montană până prin regiunea câmpii- 

lor. Baea-de-Aramă, Cloşani ; Tirgujiul; Rimnie ; Curtea-de-Argeşi, 

Corbeni ; Câmpulung ; Predeal, Buşteni, Sinaia ; Slănic ; Ciocăneşti, 

Buftea (Grec. enum. p. 43); Comana ; Poeni la Lunca-Ţigăneşti; Ba- 

cău; Piatra; Neamţu (Chan. exic.!); Tirgu-Frumos spre Cotnari; 

Broşteni. 
£. thyrsoideum. — V. thursoideum Host. fl. austr. 1 p. 287 (1827). 
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Inflorescenţa lormeză paniculă ramosă, ramurile lungi şi erecte, Iorile 

de mărime ca cele de la lorma lipică ; | 

. perramosum Borb. exsic. ! —Panicula forte ramificată ovoidee, 

florile mai micutele. — Comana ; Buftea. 
î. leucanthum. 'Lirsă racemică, florile măricele albe. — Pe Suha- 

mare, pe la cătunu Văleni-Stănişoarei. 
x< V. nigro-Lupehmitis Schied. pl. hybr. p. 40 (1825); Koch syn. 

p. 592; Rehb.icon.germ. vol. 920 tab. 43. V. Sehiedeanum Koch 

taschenb. p. 371. V. nigrum *. ovatum Koch syn. ed. 1 p. 514. — 

În regiunea montană. Olăneşti ; Buceci prin valea Babelor jos. 

18. V. glabratum I'riv. in flora anu. 1336 vol. 19 p. 4%; Boiss. 

fl. orient.4 p.329; Velen. fl. bulg. p. 416. V. eiostachyyon Griseb. spicil. 

vumel. 2p.43 (1544); Neilr. diag.p. 92. V. Hornemanii Wierzb. in Rehb. 

ie. germ. vol. 20 tab. 35(1869).— 3 Maiu- August. Poeni, miei tuferişe, 

poale de păduri pe costele munţilorla locuri petrose. Verciorova ; dealu 

Stirminei ; valea Jiului pe la Lainici și Păiuşa; valea Oltului de la 

Coziea în sus, forte mult. 

3. Brandzae. — V. Brandzw Franchet in Br. prodr. p. 547 

(1533). — Diferă de forma genuină numa prin pedicelele sale florale 

filitorme şi mult mai lungi : 15 - 15 m lungime; pe când la cel d'ânteiu 

pedicelele sunt scurte: 5-7" lungime. — Valea Oltului în consorțiu 

cu legitimul, nu tocma frecuent. 

d. Blataroidei : florile solitare sau în dichaze axilare, consti- 

tuind racemă laxifloră, pedicelele lungi. 

19. V. ambiguum. — Caule robust inalt, de pe la mediloe 
ramificat, ramurile forte lungi, erecte şi în părţile inferiore ro- 

şietice, fin şi dens sulcate, cu forte puţini şi rari peri, tot ast-fel şi 

pe faţa inferioră a foilor; porţiea racemică dens părosă şi viseidulă, 

perii simpli neglandulari ; foile ovato-oblungi sau ovat-triangulare de 

un verde închis, concolore, cu totul glabre pe faţa lor superioră, cele 

inferiore lungi şi peţiolate, cordate, obtuse şi forte expresiv crenate, 

cele medii şi superidre diminuânde, sesile, cordato-amplexicaule şi la 

o lature puţin decurente, marginea este crenată sau crenato-dentată ; 

racemele forte lungi, laxiflore şi tirsoide: la axila fiecărei bractee câle 

două peduncule : unul uniflor egalând sau întrecend cu puţin lungimea 

braeteei sale, cel Ja/t cu mult mai lung, bibracteolat și triflor în cimă 

dichasă lază mai mult sau mai puțin în deplină desvoltare; pedicelele 
la origine sunt glabre, apoi dens acoperite cu peri simpli visciduli ne= 

glandulari pină şi tot caliciul; corola amplă, explanată, are limbul 

Grecescu D. Dr. — Ce 1324. 30 
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de un roşiu-violet inchis, tubul galben, peste tot glabră şi doar puţin 

perosă pe faţa interioră către bază; lâna filamentelor purpuriu-în- 

chisă, anterele egale, reniforme, bazilixe; capsula părosă. — 3 Prin 

livedi de fin. Chitila pe lingă gară. — În 1893 Maiu 20. 

Încă din anul 1880, aprepe pe fie-care an, ierborizez prin loca- 

litatea citată şi pină în anul 1893 n'am mai întâlnit un Verbasc de felul 

acesta, ci numa astă dată şi numa aci, ceea ce mă face să cred că 
este de origine bastardă. Prin corola sa ţine de V. phamniceum, prin 
florina foilor sale, de şi aprope peste tot glabre, ţine de V. nigrum; însă 

între aceste dou& caractere se ivesc alte caractere ce nu aparţin nici - 

unuia din aceste două specii: constituțiea particulară a racemelor, perii 

simpli visciduli neglandulari şi ramificaţiea sa. 

20. V. phoeniceum |. spec. p. 254; Koch synops. p. 589; DC. 
prodr. 10 p. 242; Rehb. icon. germ. verb. tab. 31; Boiss. fl. orient 4 

p. 246; Schlechtd. et Lang. fl. v. deutseh. 17 f. 1662.—c7 Maiu, lunie. 

Livedi, crângulețe, pe lingă păduri (Grec. enum. p. 43). Severin, Baea- 

de-Aramă ; Tirgujiul; Craiova ; Curtea-de-Argeşi; Corbeni ; Piteşti; 

Stolnici; 'Turnu-Măgurele; Giurgiu, Băneasa, Comana; Bucureşti; Cio- 

căneşti, Chitila, Buftea, Ploeşti; Birlad; Vaslui; laşi; Botoşiani. 

LXIX. SCROPHULARIACEAE Lindl. nat. syst. p. 2858 pr. p. 

Sect. Î. Anterele avend baza obtuză, rotundă, nemucronată. 

Trib. 1 ANTIRRHINEE, Apertura corolei cu doă înflături forni- 

cate,corola personată, baza ventricosă sau pintenată ; capsula poricidă. 

1. ANTIRRHINUM 7ournef. inst. p. 166. 

1. A. Orontium [. spec, p. 560; Koch synops. p. 59%; DC. 

prodr. 10 p. 290; Rehb. ie. germ. vol. 20 tab. 57; Boiss. fl. orient. 4 

p. 385; Selhlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. vol. 17 f. 1673. — Q) lulie, 

Petrişiuri, locuri useate cu icrbă. Stolnici în lunca Cotmeanei (Grec. in 
sr. prodr. p. 351). 

9 A. majus |. spec. p. 559. — Vulg. (Gura-leului. Gura-moru= 
nului. — “Ă, lunie, lulie. În horticultură, forte vulgarizată ; accidental 

spontaneu. 

2. LINARIA /uss. gen. p. 120 

4. L. vulgaris Mill. dict. n. 1 (1785); Koch syn. p. 602; DC. 

prodr, 10 p. 275; Hehb. ie. germ. vol. 20 p. 64 [. 2; Boiss. Îl. orient. 4 

p. 372; Schlechtd. et Lang. fl. v, deutsch. vol. 17 £. 1690. Antirrhinum 
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Linaria L. spec. p. 553; Sturm. deutsch. (1. 13. A. plandulosum Le). 
fl. spa p. 320. — Vulg. Gura-miţei. In-sălbatic. Linariţă. — 9. Maiu- 
Septembre. Livedi, grădini, drumuri, garduri, pe lingă păduri; forte 
comună (Grec. enum. p. 44). Verciorova, Severin ; Craiova; Olăneşti, 
Rimnie Curtea-de-Argeşi ; Ciocăneşli, Chitila, Bucureşii ; Predeal, 
Azuga, Sinaia; Câmpina, Brebu; Piatra, Mânăstirea Neamţu (Chan. 
exssic.); Vaslui, Botoşiani, Agafton; Fălticeni, Sasca, Cornu-Luncei. 

£. glaberrima Schur enum. transs. p. 490 (1566). L. intermedia 
Schur est. bot. zeit. ann. 1858 p. 278 sed nomen glaberrima melius, 
Pretutindeni fără peri glandulari. Adesea cu prima în societate, ceva 
mai frecuentă. 

2. L. hybrida Schur enum. transs. p. 491 (1866). LL. Bieber= 
steinii Auct. transs. nonull.-non Bess. cujus stirps littoralis caulis hirtis 
priedita. — I, Iulie. Livedi, poale de munţi pe la drumuui. Predeal 
Azuga, Buşteni. 

3. L. italica Irev. in acta acad. leopol. car. 13 p. 188; koch 
syn. p. 602; DC. prodr. 10 p.272; Rehb. ic. germ. 20 tab. 64; Schlechtd. 
et Lang. îl. v. deutsch. 17 £. 1689. Antirrhinum genistefolium Vill.-non L. 
Linavia linifolia Rochel rar. banat. fig. 47 (1828)-non Chav.—Y, Iulie, 
August. Pe dealuri prin miei tuferize. Craiova; Stolnici (Grec. in Br. 
prodr. p. 352); "Topoloveni pe dealurile de la Valea Cacovei ; loneşti. 

3. concolor. [,. concolor Uriseb. spicil. 9 p. 21 (1844). L genisti- 
folia a. angusti[olia Schur enum. transs. p. 490. L. salsa (italica-genis- 
tilolia) Borb. 

4. L. genistifolia Mill. dict. n. 14(1875); Koch syn. p. 160; DC. 
prodr. 10 p. 975; Rehb. ic. germ. 20 tab. 65; Boiss. fl. orient. 4 p. 577 
Sehlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 17 f. 1688. — d, lunie, Iulie. Câm- 
puri, pe la drumuri, pe lingă holde mal ales în partaa danubială. Ver- 
ciorova, Severin; Craiova ; Leurdeni, Topoloveni; Giurgiu, Odăile- 
Avsache, Băneasa ; Sloboziea, Feteşti; Buztu, Monteoru ; Galaţi ; Do- 
brogea pe la Măcin, Babadagh, Constanţa, frecueată. 

£. ehloraefolia hchb. germ. exe. p. 374 (1830); ejus icon. germ. 
vol. 20 tab. 66; L. nervosa Baumg. mant. p. 62 (1546). —Formă robustă 
cu foile dense şi late, florile chiar întru-câtva mai măricele, însă mai 
mici de cât ale celui urmetore. Prin aceleaşi localităţi cu speciea. 

5. L. dalmatica Mill. dict. n. 13 (1785); Baumg. en. transs. 2 
p. 205; DC. prodr. 10 p.275; Rehb.ie. germ. 20 tab. 65; Boiss. [. or. 4 
p. 376 exclus. variet. Antirrhinum dalmaticum L. spec. p. 857. — 
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I, lunie, lulie. Câmpuri la locuri necultivate, prin vii, grâne. pe la 

drumuri, in regiunea centrală și în cea submontană interioră. Craiova; 

Călimăneşti, Rimnie; Comana; Giocăneşti, Buftea, Chitila (/. genisti- 

folia Grec. enum. p. 44-non Mill.) 

6. transsilvanica Schur enum. transs. p. 490 (1866). Caulul de 
50-80" înălţime, puţin viguros, insă ramos, ramurile întinse lungi şi 

cam deflexe; foile nu dense, înguste, ângust-lanceolaie, acuminate, 

cordato sesile; racemele laxe şi florile puţintel mai mici, adesea palide. 
Pe lalurile munţilor prin mici păduri sau pe la poale de păduri. Tis- 

mana ; valea Oltului de la Coziea în sus şi pe la Stănişioara, fre- 

cuentă. — Pe cât se vede acestă formă ocupă cu osebire regiunea sub- 

montană a Olteniei în Homâniea. 

0bs.— Forma typică a acestei specie trebue căutată în exempla= 

rele ce au caulul viguros şi erect, la virt piramidat-ramificat, ramurile 

destul de robuste nu prea lungi, arcuat ascendente; foile dense şi late, 

florile mari galbene viteline. Însă, de la forma acesta şi pină la forma 

Ș. transsilvanica Schur, cu foile forte înguste, există specimene de 

forme destul de variate prin lăţimea foilor şi amplitudinea ramiticaţiei. 

6. L. minor Desf. fl. atl. 2 p. 46 (1500); Sturm deutsch. hef. 70; 

Koch syn. p. 599; DC. prodr. vol. 10 p. 287; Rehb. icon. germ. 20 

tab. 61; Schlechld. et Lang. deutsch. 17 î. 1678. Antirrhinum minus 

L,. spec. p. 852. — (9) lunie- August. Pe pruntişiuri în lunca riurilor. 

Pe apa Neamţu la Neamţu (Chan. exsie. Grec enum. p. 44); pe lunca 
Moldovei despre Mălin în Suceava şi la Roman. 

7. L. spuria Mill. dict. n. 15 (1785); Sturm deutsch. îl. hef. 70; 

Koch syn. p. 599; DC. prodr. 10 p. 268; Rehb. icon. germ. 20 tab. 59 

[. 9; Schlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 17 f. 1667 optime. Antirrhui- 

num spurium L. spec. p. 551; Cymbalaria spuria Baumg. en. lranss. 2 

p.209. — () tunie- August. Pe costele munţilor în părţile de jos la 

locuri şistose. Căciulata, Călimăneşti; Slănicu din Prahova. 

8. L. Elatine Mill. dict.n. 16(1785); Sturm. deutsch. fl. heft. 70; 

koch syn. p. 599; DC, prodr. 10 'p. 268; Boiss. fl. orient. 4 p. 366; 

Sehlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 17 f. 1675 optime. Antirrhinum ela- 

Hine L. spec. p. 851; Auet. fl. dan. tab. 426. latine hastata Moeneh 

meth. p. 524 (1794). Oymbalaria elatine Baumg. en. transs. 2 p. 208. — 

() lunie- August. Arături, pîrlâge de arături, miriști, pe la garduri, 

drumuri, vii. Cerneţi, Dumbrăviţa; Drăgăşiani, Rimnie; Ciocăneşti 

(Grec. en. p. 44), Buftea, Chitila ; Ploeşti, Câmpina, Slănic. 
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Trib. IL. GRATIOLE.E. Corola având tubul lung şi campanulat 

deschis, apertura netornicată, baza nepintenată, lumbul torte scurt; 

capsula septilragă. 

3. SCROPHULARIA Journef. inst. p. 100. 

1. S. alata Gilib. fl. lithuan. p. 127 (1781); Rehb. ic. germ. 20 

tab. 51; Boiss. fl. orient. 4 p. 399. S. Ehrhartii Steven in ann. nat. 

hist. 5 p. 3 t. 1 (1840); Koch syn. ed. 2 p. 593; Schlechtd. et Lang. 

(|. v. deutsch. 17 fig. 1625. S. aquatica Koch syn. ed. 1 p. 515 et Auct. 

nonnul.- non L. — Vulg. Iîrbă-ndgră. — Y, lunie, lulie. Prin locuri ude, 

lăştini, stufării. Pe Colentina la Chitila (Grec. in Br. prodr. p. 249); 

Curtea-de-Argeşi pe la Curboreni; Vulcana pe la Mânăstirea Bunea. 

2. S. nodosa [.. spec. p. 563; Sturm deutsch. fl. h. 23; Koch 

svn. p. 593; DC. prodr. 10 p. 309; Rehb. ic. germ. 20 tab. 53; Boiss- 

(1. orient. 4 p. 399; Sehlechtd. et Lang. |. c. fig. 1624. — Vulg. Brâncă. 

Brânca-poreului. Buberic.  Frunză-de-bubărea.  Levbă - negră.  Urzică - 
negră. — d, lunie, lulie. Prin păduri, locuri umede umbrose, garduri; 

specie comună. Cerneţi pe dealurile lorgutovei şi pe la Dumbrăviţa, 

Hinova, Stirmina; Piteşti; Câmpulung, Rucăr, Valea-Muierei; Co- 

mana ; Neamţu (Chan. exsic); Broşteni. 

3. S. Scopoli loppe in Pers. syn. 2 p. 160 (1807); Koch syn. 

p. 594; DC. prodr. 10 p. 308; Rehb. icon. germ. 20 tab. 54; Boiss, 11. 

orient. 4 p. 395; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 16 fig. 1627. S. auri- 

culata Scop. carn. 1 p. 446 tab. 1 (1772)-non L. S. glandulosa W. et 

Kit. rar. hung. tab. 214 (1812). $. Scorodonia Host. îl. austr. 2 p. 20%. 

I, Iulie, August. Păduri, locuri uscate şistose sau dărâmături, gar- 

duri rurale (Grec. in Br. prodr. p. 349). Valea 'Țesnei; Lainici; Ho- 

rezu ; Rimnie, Stănişioara; Câmpulung ; Buşteni, Predeal; Câmpina: 

Titu; Gara de la Ciulniţa in Ialomiţa; Neamţu (Chan. exsic. et Grec. 
enum. p. 43); Broşteni pe Neagra şi pe Barnaru. 

f. suba/pina. Caul înalt, ca de un metru, forte viguros, expresiv 

tetragonic, de un roşiu-închis sparsiu şi menunţel peros; foile ample, 

glabre, ovate profund-cordate, cele inferiore larg erenate, crenele uşior 

bi-tridentate, panicula puţin expansă ; floriie mari şi de colore roşiu- 

îuchisă intensă. — În regiunea subalpină pe lingă păduri. Predeal prin 

valea Roşnovei. 

4. S. rupestris M. Bicb. (|. î.c.2p. 79 (1808); DC. prodr. 10 

p. 315; Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 221. $. variegata +. rupestris Boiss. Îl. 

orient. 4 p. 417. 5. pulvevrulenta Janka sec, Br. prodr. p. 349 (1583). — 
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Vix 5. /asiocaulis Schur in herb. transs. synon. $. rupestris Schur en. 

transs. p. 456. — Y, lulie, August. Prin fisurile stâncilor abrupte. 

Valea Oltului la Bivolari pe Masa-lui-Traian ; pe malurile şistose şi pe 
prundişiul Prahovei la Buşteni, frecuentă. 

Planta nostră, în tote privinţele, este exactă cu specimenele de 

acest nume din Rusiea caucazică de la Derbent, datorite confratelui 

A. Becker din Sarepta. Serophularia lasiocaulis Sc hur et Auct. transs. 

recent. nu diferă de cât că este mai 'nălticică, are foile cam pinatisecte 

şi indumentul de perişiori hirţi mai dens; pe când la forma cauca- 

ziană şi cea de la noi foile sunt dentato-sublaciniate şi indumentul 
consistând din perişiori pulverulenţi sporadici. 

4. GRATIOLA 1. gen. n. 20. 

1. G. officinalis |. spec. p. 24; Koch syn. p.595; DC. prodr. 

vol. 10 p. 404; Rehb. ic. germ. 20 tab. 56; Sehlechtd et Lang. fl. v. 

deutsch. 17 f. 1666. — Vulg. Mila-Domnului. Milostivă. Veninariță. — 

d, lulie, August. Locuri umede, prin lunci şi zăvoe, şianţuri, gropi, 

mlăştini ; forte comună (Grec. enum. p. 4%). Severin; Cloşani, Padeşi: 

Tirgujiul; Craiova; Nimnie; Turnu - Măgurele; Piteşti; Vultureanca ; 

Găeşti; Titu, Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti; Comana; Câmpina, 

Brebu; Galaţi; Neamţu (Chan. exsie.), Piatra; Broşteni pe Neagra, 

Fălticeni pe lingă iazul Ciolsacilor. 

5. DIGITALIS /. gen. n. 755. 

1. D. lanata Ehrl. beitr. 7 p. 23 (1792); W. et Kit. rar. hung. | 

tab. 74 (1808); DC. prodr. 10 p. 450; Rehb. ic. germ. 10 tab. 72; 

Boiss. fl. orient. 4 p. 430. — 3 Iunie, lulie. Câmpuri, la locuri cam 

năsipose aprice deschise. Şimian, Hinova; Severin ; Craiova; Băneasa, 

Comana; Titlu, Ciocăneşti, Chitila ; Ploeşti, Băicoi (Grec. enum. p. 44); 

Dobrogea. 

2. D. ambigua Murr. prodr. gotting. p. 62 (1770); Rehb. ic. 

germ. 20 tab. 69; Velen. fl. bulg. p. 423. D. grandiflora Lam. îl. tr. 2 

p. 332 (1778); ALL. fl. pedem. 1 p. 70 (1785); Koch syn. p. 595 cum 

variet. DC. prodr. 10 p. 450; Schlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 17 f. 1668. 

D. ochroleuca Jacq. fl. austr. 1 p. 36 (1773). — Vulg. Degetariţă. Ţiţa- 

dei. — |, lunie, lulie. Prin păduri: se întinde din regiunea câmpiilor 

pină în regiunea montană. Vereiorova; dealurile Cerneţului şi pe Stir- 

mina; Baea-de-Aramă ; Tirgujiul; Lainici; Rimnic; Cauwrtea-de-Argeşi, 

Corbeni; Câmpulung; Sturzeni; Dimbovicioaru ; Predeal; Câmpina ; 
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Văleni (D. grandiflora Grec. enum. p. 44); Ciocăneşti, Bultea, Mogo- 

şoea ; Pirgu-Ocnei ; Neamţu (Chan. exsic.); în Suceava pe Slănişioara 

despre lesle; la Broşteni pe Neagra, pe Bistriţa şi la gura Barnarului, 

forte multă ; Birlad; Vaslui la schitul Rafaila; laşi, Birnova. 

e D. purpurea |, spec. p. 566. — Vulg. Degetaviţă. — Prin gră- 

dini, vulgarizată. 

Trib, III. VERONICELE. Corola având tubul forte scurt, imbul larg, 

explanat; capsulă bivalvă. 

6. VERONICA /. gen. n. 25. 

A. Perenice sau perenanie. 
$ 1. Ohamedrys : raceme laxiflore axilare; tubul corolei forte 

scurt, limbul larg, explanat. 

* Caliciul 4-partit, laciniile aproximativ egale. 

1. V. scuteliata |. spec.p. 16; Sturm deutsch. (l. h. 55; Koch 

syn.p.603; Rehb. ie. germ. 20 t. 82; Schlechtd. et Lang. fl. deutsch. 17 

f. 1633. — d, lunie- August. Locuri umede prin stufuri băltose. Cor- 

beni în Argeşi; țermii Brateşiului la Galaţi; Hangu în dist. Neamţu; 

Suceava prin lunca de la Sasea şi Cornu-Luncei. 

2. V. Anagallis[.. spec. p.16; Kochsyn.p.605; DC. proder. 10 

p. 467; Rehb.icon germ. 20 tab. Sl; Boiss. fl. orient. 4 p. 457; 

Schlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 17 £. 1634. — d, Maiu- August. .Lo- 

curi paludice. Broşteni, Străhaia ; valea Circinovului la Topoloveni; 

Vulcana; Predeal; Bucureşti pe Colentina; Comana; (Galaţi; Broş- 

teni pe Neagra. 

f. tenella hchb. ic. germ. |. c.; Koch syn. |. e. V. tenella Schmidt 

fl. bohem. cent. I p. 14 (1793). De talie eracilă, foile aprope cu totul 

intregi. — Comana spre Ştiubei ; 

“. anagalloides chb. icon. germ. |. €.; Koch |. e. V. anagalloides 

(Guss. pl. rar. 5 tab. 3 (1826); Boiss. [l. orient. 4 p. 457, avend foile 

lanceolato-lineare şi capsula elipsoidă, la virt torte puţintel emargi- 

nată, caractere prea subtile şi falaciose pentru a constitui o specie 
proprie. Lunca Craiovei spre Balta-Verde; Comana; Dobrogea prin 

Slufăriea Tăbăcăriei la Constanţa, 

d. aguatica Bernh. iiber pflanz. p. 66; Koch I.c. — Forte gra- 

cilă, foile lanceolato-lineare, capsula cum la forma specifică. — Galaţi, 

prin zăvoiul de săleii din pădurea Dimiea lingă Prut, frecuentă. | 

3. V. Beccabunga [.spec.p.16; Sturm deutsch. fl. h. 12; Koch 
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syn. p. 603; DC. prodr. 10 p. 4683; Behb. icon. germ. 20 1. 80 ; Boiss. 

fl. orient. 4% p. 438; Schlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 17 [. 1635. — 

Vulg. Boboonic. Bobiluic. Bribovnic. Pribolnic. — 4, Maiu- August. Pe 

la isvore, păriuri, viroge; specie comună (Grec. enum. p. 44). Baea- 

de-Aramă; Tirgujiul; Gurtea-de-Argeşi, Câmpulung, Conţeşti; Vul- 

cana; Predeal, Buşteni; 'Turnu-Măgurele; Giurgiu, Comana; Bucu- 

reşti; Galaţi; Monăstirea Neamţu (Chania exsic.) ; Broşteni; Iaşi. 

4. V. urticifolia Jacq. fl. austr.1 p. 37 tab. 59 (1775); Lin. fil. 

suppl.p.53 (17831); Sturm deutsch. fl. h.58; Koeh syn. p.603; DC. prodr.10 

p. 474; Boiss. fl. orient. 4 p. 448; Rehb. ie. germ. 20 t. 52; Schlechtd. 

et Lang. fl. v. deutsch.17 f. 1636. V.Jatifolia Scop. îl. carn. 1 p. 13 (1779). 

Lam. fl. fr. 2 p. 441; A. Kern. cester. bot. zeit. 1873 p. 367. — Vulg. 

Siopirliţă. Ventrilică. — Y, lunie - August. Păduri în regiunea mon- 

lană şi a dealurilor mari. Craiova; Olăneşti, Călimăneşti, Stănişioara ; 
Curtea-de-Argeşi ; Corbeni; Câmpulung, Nămăeşti (V. /atifolia Lam. 

Grec. enum. p. 44); Dimbovicioara; muntele Leota; Sinaia, Buşteni, 

Predeal ; Câmpina; Văleni (Grec. l.c.); Hangu subt Ceahlău ; Rarcu, 

5. V. Chamzedrys |, spec. p. 17; Sturm deutsch. fl. h. 58; Koch 

syn. germ. p. 603; DC. prodr. 10 p. 474; Rehb. icon. germ. 20 t. 53; 

Schleehtd. et Lang. fl. v. deutsch. 17 f. 1637. — Vulg. Şiopirhiță. — 

Y. Aprilie - lunie. Prin livedi, tuferişe menunţele, pe lingă păduri şi 

drumuri ; plantă comună (Grec. enum. p. 44). Severin; Baea-de-Ara- 

mă ; Tismana; Tirgujiul; Curtea-de-Argeşi, Corbeni; Conţeşti, Câm- 

pulung ; Sinaia, Câmpina, Văleni ; Buzău; Alexandriea ; Comana; Bu- 

cureşti, Chitila, Ciocăneşti; prin Vrancea; Piatra, Neamţu ; Birlad ; 

laşi; "Tulcea. 

6. V. montanal..spec. p.17; Sturm deutsch. fl. h. 55; Koch syn. 

p. 604; DC. prodr. 10 p.475; Rehb. icon. germ. 20 t. 54; Sehlechtd. et 

Lang. fl. v. deutsch. 17f. 1638. -— Y, lunie- August. Păduri, prin făget 

şi brădet în regiunea montană subalpină. Muntele Ghiţu şi Jipu în Ar- 

geşi ; Buceci pe la Sinaia (Grec. enum. p. 44); Buşteni, Predeal. 

7. V. officinalis |. spec. p.14; Sturm deutsch. Îl. h. 58; Koch 

syn.p. 604; DC. prodr. 10 p. 472; Rchb.ic. germ. 20 t. 35; Sehlechtd. 

et Lang. fl. v. deutsch. 17 f. 1639. — Vulg. Ventrilică. — Y, lunie, 

lulie. Prin locuri cu icrbă pe dealuri şi pe laturile munţilor. Plaiul Os- 
liei, Tutila ; Vădeni pe dealul Miulescu la Tirgujiul; Aninoasa în Doljiu 

(leg. Saba Stefan) ; Olăneşti, Călimăneşti şi pe Coziea; Conţeşti, Câm- 
pulung ; Sinaia (Grec. enum. p. 44), Buşteni, Predeal; Slănic, Văleni, 
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8. V. aphylla |..spec. p. 4; Sturm deutsch. (1, h. 56; Kochsyn. 

p. 604; DC. prodr. 10 p. 476; Bchb. ic, germ. 20 .t. 56; Schlechtd. et 

Lang. îl. v. deutsch. 17 (. 1640. — V. depauperata W. et Kit. rar. hung.5 

t. 245, (18192) — Y, lulie, August. Pe virfuri alpine. Buceci la Strunga 

(V. Vellidioides Urec. enum. p. 44-non L.), pe Caraimanu  (Knecht. 

exsic.!) şi Costila, Schitul-lalomiţei ; Piatra-lui-Uraiu (Simk.) 

9. V. Baumgartenii lioem. et Sch. syst.veg. | p. 100 (1517); 

Benth. in DC. prodr. 10 p. 476; Bchb. icon. germ, 20 tab. 56 fig. 1; 

Neilr. diagn. p. 94. V. petrea Baumg. enum. transs. | p. 21 (1816); 

Rochel rar. banat. tab.21 fig. 44- non Stev. mem. societ. nat. de 

mosc, III (1812). — Y, lunie- August. Locuri petrose, micaschisturi, 

in regiunea alpină, Pe (Godeanu. 

&* Caliciul 5 - partit, laciniea a cincea scurtă, cele patru sunt 

lungi şi cam egale. 
10. V. prostrata [.. spcc. p. 22; Sturm deutsch. h. 585; Koch 

syn, p. 604; hehb. icon. germ. vol. 20 tab. 37; Schlechtd. et Lang. 

(1. v. deutsch. 17 £. 1641 sed pessima.— Vulg. (ida-mielului— d, Apri- 

lie- lunie. Prin locuri cu icrbă, grădini, parcuri, drumuri, garduri rus- 

tice şi poeni pe lingă păduri; comună (Grec. enum. p. 44); Craiova ; 

Alexandriea; loneşti, Vullureanca; Ciocăneşti, Chitila ; Bucureşti; Uo- 

mana; Lehliu; Sloboziea; Buzău pe la pădurea Crângul; Birlad; laşi; 

Botoşiani. 

11. V. austriaca, spec. p. 17. V. dentata Schmidt, îl. bohem. | 

p. 20 (1793) ; Sturm deutsch. fl. h. 58.— V. austriaca a.lentata Koch 

syn.p. 605; Schlechdt. et Lang. fl. v. deutsch. 17 f. 1642 A.— 4, Maiu, 

lunie. Livedi, locuri cu ierbă pe laturile munţilor. Rucăr la Valea-Muie- 

rei spre Pajărea. 

12. V. multifida |. spec.p. 17, legitima; DC. prodr. 10p.471; 

A. Kern. est. bot. zeit. ann. 1573 p. 372; sched. austr. hung. n. 995. 

V. tenuifolia M. Bieb. fl. taur. cauc. vol. p. 13 (1308); Benth. in DC. 

|, €. V. multifida var. tenuifolia Weinm. tambov. n. 8. — Ariea foilor 

sale mai mică de cât la formele următore, laciniile şi lacinulele mai 

numerose şi lineare-filiforme. — Y, lunie, Iulie. Prin livedi. Vercio- 
rova, Severin; Craiova ; Tirgujiul; Rimnic; Câmpulung; Văleni (Grec. 

in Br, prodr. p. 356); Băneasa, Comana; Bucureşti; Ciocăneşti, Chi- 

tila, Perişi; Buzeu; Birlad; Vaslui; Roman ; laşi; Botoşiani. 
î. Jacquinii.— V. „Jacguinii Baumg. enum. transs. | p. 26 (18516); 

Schott. in Rem. etSch. syst. veg. 1 p. 103 (1317)et Auct,transs. pr. m.p, 
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V. austriaca Jack. Il. austr. vol. 4 p. 329 (1776)- non Li. V. austriaca f. 

pinnatifida Koch syn, p. 605; Ledeb. fl. ross. 3 p. 259. — Ariea foilor 

mai explanată laciniile şi lacinulele ânguste, dar nu linear-filiforme. 

“. Bihariensis. — V. Bihariensis A. Kern. west. bot. zeit. ann. 1573 

p. 571, având laciniile şi lacinulele foilor mai lăticele de cum sunt la 
cele precedente. 

13. V. Teucrium |. spec.p.16; DC. prodr. 10 p.469 ex Benth.; 

bchb. icon. germ. 20 tab. 58; Boiss. fl. orient. 4 p. 448 exclus. synon. 

Schmidtii. V. latifolia minor Schrad. fl. germ. Lp. 35; Koch syn. 

p. 605. — Livedi, luferişe, in regiunea dealurilor şi a câmpiilor (Grec. 

enum. p. 44). — Vulg. Şiopirliță. — Y. Maiu - lulie. Dealurile Cerne- 
(ului; lăcari, 'Latomireşti, Craiova, Hubăneşti; comuna Netoţii în 

Teleorman ; Comana ; Buzău pe la Crângu; Sinaia ; Focşiani ; Roman. 

14. V. latifolia |. spec. p. 15; Sturm deutsch. Îl. h. 53; Koch 

syn. ed. 2 p. 605 exclus. var. f; Boiss. fl. or. 4 p. 449. V. Pseudochama- 

drys Jaeq. fl. austr. t. 60. V. fatifolia major Schrad. îl. germ. 1 p. 35. 

V. Teucrium A. Kern. sched. n. 922-non L. — Vulg. Siopirhiță. — 
4, Maiu - lulie. Livedi de fin, livedi de pomi, pe lingă păduri, parcuri, 

grădini ete. specie comună. Verciorova, Severin; Craiova, hubăneşti; 

loneş!i, Vultureanea; Vulcana; Predeal, Buşteni ; Câmpina; Văleni; 

Comana; Bucureşti, Chitita; Foegiani; Rafaila (distr. Vaslui) ; Tutova 

pe la pădurea Tutova; Neamţu (Chan. exsic.). 

f. erinita. — V. crinita Kit. in Schult. oster. fl. 1 p. 27 (1514); 

Benth. in DC. prodr. vol. 10 p. 470. Diferă numa prin bracteele sale 

ânguste lineare mai lungi de cât pedicelele florale a cărora iungime 

e mai seurtă sau cam egală cu a calicelui; planta e ceva mai ptrosă 

şi racema mai îndesată cu flori. — Livedi pe dealurile submontane. 

Tirgujiul, Vădeni; Baea-de-Aramă, Tarniţa. 

Ş 2. Pseudolysimachion : racemă spieitormă densă, lungă şi ter- 

minală, purtând adesea şi raceme laterale; tubul corolei lunz cilin- 

droid, limbul cam labiatiform ; caliciul 4-partit. 

15. V. Bachofenii Ileulf. in flora ann. 1535 vol. | p. 253; 

ejus enum. banat. p. 134; Neilr. diagn. p. 95; Rehb. icon. germ. 20 

tab. 90. — V. grandis Fiseh ex Spreng. n. entdeck. 2 p. 122 (1821) 

see. Nym. conspect. p. D44. — Vulg. Şiopârliţă. — I, lulie, August. 
Crânguleţe, mici tuferişe şi la părţi deschise pe laturile munţilor pe- 
lroşi. Verciorova prin valea Bahnei pe la Iloviţa ; Lainici; Călimăneşti, 

Coziea, (iolotreni forte frecuentă. 
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Dacă Veronică grandis Fisch. este întradevăr identică cu V. Ba- 

chofenii Heult. atunci urmează a se aplica prima denumire fiind an- 

lerioră. Nu posedăm âncă planta siberiană spre a decide. 

16. V. longitolial|.. spec. p. 13; Kochsyn.p. 606; DC. prodr. 10 

p. 4695 exclus. var. £; Boiss. fl. orient. 4 p. 455. V. longifolia a. vul- 

gamvis Koch syn. p. 605; Rehb. icon. germ. 20 tab. 93. V. elatior M. 

Bieb. fl. t.c.3 p. 5 (1319)-non Willd. enum. hort. berol. sec. Bess. 

enum, p. 39 n. 1294. — Y. lunie, Iulie. Livedi, tuferişe pe lingă păduri 

la locuri cam umede. Piteşti, Merişani; Giurgiu; Comana; "Tecuci 

prin lunca Zeletinului ; Huşi, laşi pe la Şorogari; Tulcea, Nicoliţel. 
f. transsilvanica. Schur enum. transs. p. 495. Caule strict, ro- 

bust, ca de 50-80 cent. înălţime, menunţel canescenti-peros, la virt 

terminat în paniculă de raceme de ordinar amplă, foile verticilate 

câte 3, a rar 4, lungi, ângust-lanceolate sau lineare, peţiolate, baza 

uşior cuneată sau subeordală, acute acuminate, marginea de jos 

până sus gros şi neregulat serată, limbul cam conduplicat, glabru sau 

puberulent. — Vinjiu, Oreviţa; Netoţi, Alexandria; loneşti, Vultu- 

reanca ; Ciocăneşti ; Bultea ; Comana ; Tulcea. 

17. V. spuria |. spec. p. 13; Koch syn. p. 606; Hchb. deutsch. 

fl. vol. 20 p. 58 et icon. germ. 20 tab. 94 fig. 2. Veronica foliosa 

W. et Kit. rar. hung. tab. 102 (1819). V. brevifolia M. Bieb. îl. t. c. 1 

p. 6. — , Iunie, lulie. Pe lingă păduri, tuferişiuri, lăstari de pădure, 

livedi. — Stolnici; Ciocăneşti, Chitila; Comana; Birlad la Crângu; 

Constanţa. 

18. V. spicata [. spec.p. 14; Koch syn.p. 607 var. 4; DC. 

prodr. 10 p. 466 ex p.; Behb.icon. germ. 20 t. 99; Sehlechtd. et 

Lang. fl. v. deutsch. 17 f. 1646.— d. Iulie, August. Livedi, prin locuri 

tari, uscate, pe coste cu crânguleţe sau tuterişe mănunte. Stolnici; 

Curtea-de-Argeşi; Vultureanca; Urlaţi pe la Valea-Boului ; Bărboşi ; 

Podu-Tureului ; Birlad prin vii şi la pădurea Crângu ; laşi pe la Priazu:; 

Dobrogea la Başehioi. 
3. subcanescens Schur enum. transs. p. 496 (1566), vix V. pallens 

Host. fl. austr. 1 p. 6 (1527); pare pe la noi mai frecuentă ca forma 

genuină ce este glabrisculă în părţile sale inferidre. 

19. V. orchidea (rantz strip. austr. 4 p. 384 (1769) exclus. 

synon. Vaill. et fl. dan.; Bess. en. pl. volhin. p. 2; Boiss. fl. orient. 4 

p. 455. V. cristata Bernh. în litt. ad. Bess. 1. e. — V. hybrida M. Bieb. 

fl. t. e. 1p.8(1808) et vol.3p.9 (1819)-non L. — V. spicata var, cristata 
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Koch syn. p. 607; Rehb. icon. germ. 20 tab. 92. — d, Maiu- Iulie. 

Prin livedi, în regiunea dealurilor şi a câmpiilor, frecuent. Severin ; 

Cerneţi; valea "Ţesnei; Tismana; 'Tirgujiul, Bumbeşti; Stolnici ; Vul- 

tureanca ; Câmpulung; Ciocăneşti (Grec. enum. p. 44); Chitila, Buftea, 

Crivina (VW. spieata Grec. enum. p. 44-non [..); Comana; Slănicu din 

Prahova; Buzău; Piatra; Birlad ; laşi. 

Ş 3. Veronicastrum. Racemă terminală sau laterale, scurtă sau 

cam prelungă insă sparsilloră ; tubul corolei forte scurt; caliciul 4 par- 

Lit; foile bracteale aprope conforme cu cele caulinare. 

20. V. bellidioides [. spec. p. 15; Sturm deutsch. Îl. h. 55; 

Koch syn. p. 608; DC. prodr. 10 p. 482; Rehb. ie. germ. 20 tab. 95; 

Schlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 17 fig. 1647. — E, Iulie, August. 

Locuri cu ierbă sau cu muschi pe stânci alpine. Munţii Godeanului 

pe Murariu; Buceci pe Piatra-Arsă (Knecht.) şi Costila ; Păpuşea. 

21. V. alpina |. spec. p. 14; Sturm deutsch. fl. h. 56; Koch 

syn. p. 605; DC. prodr. 10 p. 482; Rehb. ic. germ. 20 tab. 95. V. în- 

tegrifolia Schrank salisb. n. 10 (1792); Willd. spec. 1p. 63. V. ro- 

tundifolia Schrank |. c. n. 13. V. alpina vur. întegrifolia Rochel rar. 

banat. p. 59 fig. 45. — d, lulie, August. Pe virfurile alpine superidre. 

Godeanu; Buceci la Omu (J. Rosmer). 

22. V. fruticans Jacq. en. stirp. vind. 2 et 200 (1762). V. 

sazatilis Seopoli fl. carn. | p. 11 (1772); Lin. fil. suppl. p. 33 (1781); 

Sturm deutsch. fl. h. 56; Koch syn. p. 608; Schlechtd. et Lang. fl. v. 

deutsch. 17 f. 1649; Sagorski et Sehneid. carp. centr. 2 p. 413. V. 

fruticulosa Br. contrib. p. 20 (1839)-non L. — d, lunie, lulie. Stânci 

in regiuni alpine. Pe Pietrosul în Suceava (Br.); Ceahlău. 

23. V. serpyllifolia |. spec. p. 15; Sturm deutsch. îl. h. 55; 

Koch syn. p. 608; DC. prodr. 10 p. 482; Rehb. ic. germ. 20 tab. 97; 

Schlechtd. et Lang. [. v. deutsch. vol. 17 f. 1651: forma legitima. — 

d, Aprilie- August. Livedi la locuri umede, mlaştini şi pe la isvore. 

Roşii-de-Vede; Câmpulung (V. tenella Grec. enumn. p. 44-non All.), 

Conţeşti ; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti (Grec. 1. c.) 
î. neglecta. V. neglecta Schmidt fl. bohem. ex Rom. et Sch. 

syst. 1 p. 102 (18317); Koch 1. e. V. sepyllifolia c. major, et d. Wolf- 

Jana Schur enuim. p. 500 (1866). — Craiova; Comana. 

“. major Baumg. enum. transs. 1 p. 20 (1816); Simk. enum. 

transs. p. 496. V. nivalis Sehur verh. siebenb. ver. ann. 1559 p. 139. 

V. Bungabecca Janka nov. turcic. brev. n. 34% (1873) sec. Simk. 1. ec. — 
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Regiuni alpine. Muntele Godeanu; muntele Ghiţu, Buceci pe laturile 
Caraimanului (Knecht.) pe Costila, pe la Buşteni, Sinaia prin valea 
Peleşiului; plaiul Gagului la Posada. 

24. V. acinifolia |. spec. p. 19; Sturm deutsch. fl. h. 58; Koch 
syn. p. 6085; DC. prodr. 10 p. 483; Rehb. ic. germ. 20 tab. 99; Sehlechtd. 
et Lang. deutsch. 17 f. 1652. — (2) Aprilie, Maiu. Porumbişti aban- 
donate, locuri cam năsipose. Hinova spre Ceşmeoa-Trăsnită. 

25. V. arvensis |. spec. p. 1$; Sturm deutsch. fl. helt. 58; 
Koch syn. p. 605; DC. prodr. 10 p. 483; Rehb. ie. germ. 20 tab. 99; 
Sehlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 17 f. 1653. V. romana Sehmidt fl. 
bohem. p. 45-non Lin. — (0) Aprilie, Maiu. Prin locuri cu ierbă, f6- 
neţe, parcuri, grădini, garduri rustice; specie comună. Ponoare; Con- 
țeşti ; Chitila ; Bucureşti; Lehliu; Feteşti; Băneasa, Comana. 

f. acinoides Schur enum. transs. p. 501. — Subţirică, filiformă, 
simplă, erectă, ca de 5-7 *", paucifloră, florile aproximate. — Vultu- 
reanca; Podu-Turcului. 

26. V. verna |. spec. p. 19; Sturm deutsch. fl. h. 13; Koch syn. 
p. 609; DC. prodr. 10 p. 483; Rehb. ic. germ. 20 tab. 99; Schlechtd. 
ct Lang. deutsch. 17 £. 1655. V. suculenta Schmidt fl. bohem. et Auct. 
transs. ex p. quoad plantam transsilvanicam-non All. — (.) Aprilie, 
Maiu. Locuri deschise, uscate. laşi; Botoşiani. 

27. V. triphyllos [.. spec. p. 19; Sturm deutsch. fl. h. 3; Koch 
syn. p. 609; DC. prodr. 10p.486; Rehb. ic. germ. 20 tab. 100; Sehlechtd 
et Lang. fl. v. deutsch. 17 f. 1656. — () Martie-Maiu. Prin locuri us- 
cate cu ierbă menuntă. Bucureşti (Grec. enum. p. 44). 

28. V. praecox (ll. auct. Btab. 1f.1 (1789); Sturm deutsch. 
1. h. 58; Koch syn. p. 609; DC. prodr. 10 p. 456; Rehb. ic. germ. 20 
tab. 100; Sehlechtd. et Lang. deutsch. vol. 17 f. 1657. — () Martie - 
Maiu, Locuri uscate, pe coste eu ierbă. Comana; Feteşii. 

B. anuale, 
Ş 4. Alsinoides. Florile axilare solitare: foile florale conforme cu 

cele caulinare, peduneulele uniflore, la fructifieaţie reflexe. 
29. V. polita Prices. novit.ed. 1514p. 63; Sturm deutsch. fl. h. 58; 

Koch syn. p. 610; Sehlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 17 f. 1659 optima! 
V.didyma Kochsyn. ed. 1 p.531; Rehb. ie. germ. 20 tab. 77 -non Ten. — 
V. agrestis DC. prodr. 10 p. 487 ex p. — () Martie- Maiu. Prin locuri 
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cu ierbă, pe lingă locuinţe, prin porumbişti nelucrate sau abandonate, 

grădini ; specie torte comună. Verciorova; Craiova; Alexandriea; Con- 

țeşti ; Chitila, Herestrău, Bucureşti (Grec. enum. p. 44); Câmpina, 
Văleni (V. agrestis Grec. enum. p. 44); Lehliu; Feteşti; Buzău. 

30. V. persica Poir. in Lam.encycl. meth. vol. 3 p. 542 (1808); 

Gren. Godr. fl. fr. 2 p.598; Rehb. ic. germ. 20 tab.783. V. Tournefortii 

(mel. fl. baden. 1 p. 33 (1806). V. Duwbaumii "Ten. fl. neap. | p. 7 

tab. 1 (1811); Koch syn. p. 610; DC. prodr. 10 p. 487; Sehlechtd. et 

Lang. fl. v. deutsch. 17 fig. 1661. — Vulg. Ventrilică, Ventricea. — (0) 

Aprilie, Maiu. Prin locuri cu ierbă, grădini, parcuri, ogoră ete. Sinaia 

prin părţite de jos (Grec. enum. p. 4%); Possada; Bucureşti; Comana ; 

Văleni, Câmpina (Grec. in Br. prodr. p. 360); Birlad ; laşi. 

31. V. hederifolia L. spec. p. 19; Sturm deutsch. fl. h.56; Koch 

syn.p.611; DC. prodr. 10 p. 488; Rchb. ic. germ. 20 tab. 77; Schlechtd. 

et Lang. deutsch. 17 £. 1662. — () Aprilie, Maiu. Prin porumbişti, 

ogoră vechi, curţi, garduri rustice. Hoşiori ; Comana; Bucureşti, EHe- 

re&strău, Băneasa ; Chitila, Ciocăneşti. 

7. LIMOSELLA Lin. gen. n. 776. 

1. L. aquatica [. spec.p. 351; Sturm. h. 50; Koch syn.p. 612 

DC. prodr. 10 p. 426; Rehb. ic. germ. 20 tab. 101; Sehleehtd. et Lang. 

(1. v. deutsch. 17 f. 1665. — (0) lunie, lulie. Pe năsipul umed din mar- 

sinea Lacului Brateşiu lângă Galaţi, la locul dis „Pescăria lui Antache“. 

Sect. IL. Anterele la bază cu câte un mucron uneori spiniform. 

Trib. IV. RHINANTHEE. Corola Dbilabiată, nefornicată şi nepinte- 

nată, labra (galea) superioră adesea prelungă, concavă ghebosă. 

1. Loculele ovarice a câte 1-2 seminţe. 

8. TOZZIA Lin. gen. n. 745. 

1. T. alpina |. spec. p. S44;Sturm deutsch. Îl. h. 30; Koch syni 

p. 020; DC. prodr. 10 p. 58%; Rehb. ie. germ. 20 tab. 120; Schleehtd. et 

Lang. Îl. v. deutsch. 17 f. 1730. — , Iulie, August. Prin locuri turfose, 

slagnuri umede, mlăştini; în văile subalpine şi alpine. Plaiul Oslie. 

pe Dhiuşeţ; Negoiu; Predeal prin valea Roşnovei, Sinaia pe Furnica. 

9. MELAMPYRUM 1. gen. n. 742. 

1. M. cristalum[..spec.p.942; Kochsyn. p.620; DC. prodr. 10 

p. 553; Hehb. ic. germ. 20 tab. 116; Schilechtd. et Lang. A, v. deutsch. 17 
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î. 1697. — Vulg. Ciormoiag. (rrâu-negru. (râu prepeliţelor. Miază- 
nopte, — (O lunie, lulie. Pe lingă păduri la locuri deschise, poeni, li- 
vedi. Dealurile Cerneţului pe lorgutova, Poroina; Tirgujiul, Bumbeşti; 
Titu (Grec. enum. p. 44); Ciocănești, Butimanu, Buftea; Comana ; 
Monăstirea Neamţu (Chan. exsic.) 

2. M. arvense |. spec. p. S42; Kochsyn. p. 620; DC. prodr. 10 
p. 955; Rehb. ic. germ. vol. 10 tab. 115 fig. 1; Schlechtd. et Lang. fl. v. 
deutsch. 17 fig. 1698. M. pseudobarbatum Schur enum. transs. p. 506.— 
CD lunie, Iulie. Prin livedi în regiunea meridională şi centrală. Baea- 
de-Aramă, Padeşi; "Tismana, Tirgujiul, Netoţii în Teleorman; Vul- 
cana; Titu, Ciocăneşti, Perişi ; Buda spre Oseşti în Vaslui ; Botoşiani ; 
Dobrogea pe la Măcin, Babadagh. 

3. M. nemorosum Lin. spec. p. 621; Sturm deutsch. fl. h. 29; 
Koch syn. p. 621; DC. prodr. 10 p. 585; Rehb. ic. germ. 20 t. 144; 
Schlechtd. et Lang. deutsch. 17 fig. 1700 optime : legitimum, ealyeibus 
hivsutis. —Vulg. (jormoiag. Carpenă. Sor-cu-frate.—(0) lulie, August. 
Păduri şi pe la margini de păduri în regiunea dealurilor submontane. 
Câmpuluvg; Sturzeni şi Vulcana în Dimboviţa; Beceni la pădurea 
Ocea (Grec. enum. p. 45). 

î. montanum Porc. enum. nasseud. p. 44 (1578) et phaner. 
nasseud. p. 75 (1881). M. subalpinum A. Kern. cest. bot. zeit. 1862 
p. 563 -non Juratzka zool. bot. gesel. 1857 p. 4. M. bihariense A. Kern, 
sched. fasc. 2 n. 625 (1882). Calieiul cu totul glabru sau numa pe 
suturile sale cu câţiva peri scurţi aspri. — Păduri în regiunea sub- 
montană. Valea Cernei pe Osliea; Baea-de- Aramă; Tismana; Olăneşti ; 
Călimăneşti; Corbeni pe valea 'Turburea şi pe Ghiţu ; în Buzău pe la 
(ura Teghei; Tecuci la Boghești; Tirgu-Oenei; Piatra; Agapiea, Neamţu 
(M. nemorosum Grec. enum. p. 45); Tecuci; Vaslui la pădurea Lipo- 
vețu ; laşi la Răpedea şi la Bârnova spre Bordea. 

4. M. silvaticum |. spec. p. 843; Sturm deutsch. fl. het. 9; Koch 
syn. p. 621; DC. prodr. 10 p. 58%; Rehb. icon. germ. 20 tab. 113 f. 2; 
Sehlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 17 f. 1702. — (-) lulie, August. Păduri 
de bradi în regiunea irfralpină. Muntele Coziea; Buceci; Schitul Rarău 
frecuent. 

î. saxosum Garcke in Schlecht. Lang. fl.v. deutsch. 17:p.983. M. 
saxrosum Baumg. enum. transs. 2 p. 199 (1816). Diferă de forma legi- 
timă prin apertura corolei, ceva mai căseată, şi prin colorea albă a 
părţei anteriore a corolei, cu câteva miei punete purpurli ce totul 
prin secaţie devine negricios. — lulie, August. Păduri montane de 
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bradi. Buceci pe valea Peleşiului, la Urlătoarea, şi pe (ostila la Buş- 

teni; pe Ceahlău (Knecht.); in cheile Barnarului. 

2. Loculele ovarice cu numerose seminţe. 

10. PEDICULARIS /. ser. 77/. 

Ş 1. Labrele corolei alăturate, apertura închisă. 

1. P. Sceptrum Carolinum [.. spec.p. 545; Sturm deutsch. Îl. 

h. 30; Koch syn. p. 626; DC. prodr. 10 p. 581; Reihb. ic. germ. 20 t. 1492; 

Schlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 17 f. 1729. — d, lunie- August. 

Locuri umede. Monăstirea Neamţu pe la șesul Bahna (Chania). 

$ 2. Labrele corolei deschise, cea superioră falciformă şi ghe- 

bosă ca o cască. 

a. Nerostrate. Labra superioră a corolei obtuză, neavend rostru 

nici dinţi. 

2. P. verticillata |. spec. p. 546; Sturm deutsch. fl. h. 20; 

Koch syn. p. 625; DC. prodr. 10 p. 563; Rehb. ic. germ. 20t. 141; 

Sehlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 17 f. 1725. P, sileatica et P. recutita 

Baumg. enum. transs. 2 p. 201 et 205 (1816)-non alior. P. Stevenii 

Bung. ap. Ledeb. fl. alt. 2 p. 427 (1830). — Vulg. Pelucheriu. E, Lulic, 

August. Păsciuni, stânci, în regiunea alpină. Muntele Mocirliu şi Scări- 

şioara în Mehedinţi ; Galbina în Vâlcea; Păpuşea; Negoiu pe Podeanu; 

pe Cumpătu şi în Buceci; Ceahlău (Knecht.) 

3. P. versicolor Wahlenb. veget. clim. helvet. p. 1185 (1513); 

Koch syn. p. 625; DC. prodr. 10 p. 578; Sehlechtd. et Lane. fl.v. 

deutseh. 17 f. 1727. P. flammea Wult. in Jacq. collect. 1 p. 70-non L. 
P. Wideri Vahl see. Hartm. seand. fl. ed. 3 p. 146 (1820); Rehb. ic. 

germ. 20 t. 138. — Y, lunie, lulie. Stânei, piscuri de stânei sau petriși 

în regiunea alpină. Oiticu; Buceci (Br.); Ceahlău (Knecht.) 

4. P. exaltata Pess. in flora ann. 1832 vol. 2 beil. p. 19; 

Ledeb. fl. ross. 3 p. 296; Janka în linn. ann. 1860 p. 593. P. foliosa 

6. exaltata Benth. în DC. prodr. 10 p. 573. P. foliosa var. carpatic 

Andre bot. zeit. ann. 1855 p. 806. P. transsilvanica Sehur est. bot. 

zeit. ann. 1561 p. 361. P. exaltata var. carpatica. Pore. enum. phane- 

rog. nasseud. p. 74 et exsiee.! — Vulg. Darie. — 9. Iulie, August. 

Pe laturile munţilor prin văile subalpine umbrose sau cam deschise. 

Buceci prin valea Caraimanului şi în Valea-Albă; muntele Barnaru în 

Suceava la Broşteni (Br.); în livedile Rartului spre Piatra-Zimbrului, 
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b. Rostrate dentitere. Labra superiră a corolei având rostru cu 
dinți. 

5. P. campestris (risc). et Sch.it. hung. n. 162(1852); Janka 
in linnza ann. 1860 p.592. P. comosa Baumg. en. transs. 2 p. 202 (1816) 
et Auct. iranss. plur. etiam Heuff. quoad planta mehadiense- non L, 
P.eoronensis Schur oest. bot. zeit.ann. 1860 p. 55 et enum. transs. p. 508 
(1866). P. dolichorrhiza Rehb. icon. germ. 20 tab. 122 (1862) e planta 
transsilvanica; an Bunge cujus stirps in Songaria nascitur? P. pra- 
tensis Schur enum. transs. p. 508 (1566). — Vulg. Darie. — Y, Iunie, 
lulie. Livedi şi margini de păduri în regiunea montană. Munţii Came- 
nei în Mehedinţi către Mehadia, valea Prolatz (P. comosa Heuft. enum. 
ban. p. 137; Neilr. diagn. p. 98; A. Degen exsic. )); Nămăeşli (P, 
tubevosa Grec. enum. 1880 p. 45-non [..); Predeal, Buşteni, Sinaia : 
Comăneşti în Bacău; la Fălticeni pe câmpiea de la Sasca și Cornu- 
Luncei, forte mult. 

6. P. palustris [. spec. p. 845; Kochsyn. p. 623; DC. prodr. 10 
p. 966; Rehb. icon. germ. 20 tab. 198; Sehlechtd. Lang. deutsch. 17 
fig. 1718.— 4, Maiu, Iunie. Locuri mlăştinose sfagnice în văile mon= 
tane. Predeal prin valea Roşnovei (Grec. in Br. prodr. p. 362); Mânăs- 
tirea Neamţu (Chan. exsic.); valea Barnarelului sus la capu riului, 

11. RHINANTHUS /. gen. n. 72. 

1. Rh. alpinus Baumg. enum. transs. 2 p. 169 (1816); Koch 
synops. p. 627 exclus. var. f; Sag. et Sehn. carp. centr. 2 p. 419. — 
Deh. Crista galii fi. alpestris Wahlenb. carpat. princip. p. 184(1814). Alec= 
torolophus alpinus Rehb. fil. ic. germ.20 p. 84 tab. 119(1862); Schlechtd. 
Lang. îl. v. deutsch. 17 fig. 1707. — Vulg. Clocotişi. — (O lulie, 
August. Livedi în locuri deschise şi pestânci în regiunea alpină. Parîngu 
(]. Barth exsic.); în Argeşi pe Moldoveanu; Păpuşea; pe coamele Ra- 
reului la Piatra-Zimbrului. 

2. Rh. minor Ell. beitr. 6 p. 144; Koch syn. p. 626; DC. 
prodr. 10 p. 557; Sag. et Schn. carpat. centr. 2 p. 418. Rh. Crista 
galli a. L. spec. p. 840. Alectorolophus parviflorus Wallr. sehed. p. 348 
(1822). A. minor Wimm. Grab. fl. siles. 2 p. 213; Rehb. icon. germ, 
vol. 20tab.117; Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 17ifig. 1703.—Vulg. 0lo- 
cotişi. — (0) Maiu-Iulie. Prin livedi în regiunea montană. În Vâlcea pe 
Galbina; pe Coziea; Rucăr, Valea-Muierei, Pajerea; Sturzeni; Pre= 
deal, Buşteni, Sinaia ; Agapiea (Grec. enum. p. 44); Broşteni pe Neagra, 
prin valea Barnarului ; Schitul Rarău, — Varieză: : 

Grecescu D, Dr. — C. 1324. 
31 
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2. simplex. — Cu portul mic, 10-15" înălţime, caulul simplu, 

debil, fără macule negriciose lineare. Ocupă regiunea montană sub- 

alpină. Sinaia, Predeal ; 

£. fallax Wimm. et Grab. op. cit. Portul înalt, caulul ramos şi 

multiflor, maculat cu mici linii negriciose scurte; 

7. angustifolius (imel. îl. baden. 2 p. 669 (1826). Rh. alpinus f. 

angustifolius Koch syn. p. 627-non alior. Ri. minor d. stenophyllus 

Schur enum. transs. p. 511 (1866). Cu portul inalt şi rămos, dar în 

tote subţirel şi axele caulinare maculate ; foile înguste lineare, linear- 
lanceolate. 

3. Rh. major Ehrh. beitr. 6 p. 144 (1791); Koch syn. p. 626; 

DC. prodr. 10 p. 557; Sag. et Sechn. carpat. centr. 2 p. 418. Rh. Crista 

galli . L. spec. p. 840. — Alectorolophus glaber All. fl. peaem. 1 

p. 58 (1785) A. major var. glaber Rehb. fil. icon. germ. vol. 20 tab. 118; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 17 fig. 1704. — Vulg. Clocotişi. — (-) Maiu, 

lunie. — Prin livedi, crânguri me&nunte, pe lingă păduri în regiunea 

dealurilor şi a câmpiilor. Cerneţi, Simian, Hinova; Craiova; Netoţi, 

Alexandriea; Buftea, Perişi; Predeal; Văleni; Beceni (Grec. enum. 

p. 44); Piatra, Pădurea-Balaurului, Osloveni; Fălticeni, Sasca; Boto- 

şiani, 
f. hirsutus F. Schultz arch. de flora p. 32 (1842); Gren. Godr. 

fl. fr. 2 p. 612. Rh. Alectorolophus Poll. f!. palat. 2 p. 177 (1776); Koch 

syn. p. 626. Rh. Crista gallip. L. op.cit. Rh. hirsutus Lam. îl. îr. 2 p. 565 

(1778). Alectorolophus major va. hirsutus Behb. fil. icon. germ. 20 

tab. 115. Rh. major var. glandulosus Simk. enum. transs. p. 432 (1886). 

(2) Maiu-lulie. Adesea prin aceleaşi locuri şi localităţi cu congeneru 
său, Vereiorova pe Bahna; Severin, Cerneţi pe dealurile lorgutovei; 

Cloşani la Buza-Plaiului; Tirgujiul; Craiova; Ioneşti, Gacova, Vul- 

tureanca; Comana; Ciocăneşti, Chitila, Bultea; Câmpina; Văleni ; lași 

la Viea-Nebuna. 

12. EUPHRASIA /. scn. n. 77. 

|. E. Rostkoviana Hayne arzneigew. 9 tab. 7 (1825); A. Kern. 

sched. n. 150; Sagorski et Sehn. carp. centr. 2 p. 420. [. offie nalis 

L. spec. p. 841 ex p. —E. prateusis Fries novit. fl. suec. p. 198 (1828). 

E. officinalis ». pratensis Koch syn. p. 628. E. officinalis Sturm, Gren. 

et Godr, et auct. plur. — Vulg. Buruniţă sau Burieniţă. Dinţură. Mîn- 
gâerea-upelor. Silur. — CO Dulie, August. Prin locuri cu i6rbă, păsciuni, 

pe lingă păduri, în regiunea montană. Pe Coziea; Curtea-de-Argeşi; 

Câmpulung ; Sturzeni, Cetăţeni pe Leota; Predeal ; Sinaia (Grec. enum. 
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p. 44); in Buzău la Beceni (LE. officinalis £. pratensis Grec. in Br. prodr. 

p. 365); pe Bistriţa la Madei în Suceava; Botoşiani şi Agafton; Aga- 

piea; Mânăstirea Neamţu (Chan. exsic.) 

2. E. stricta Ilost. fl. austr. 2 p. 185 (1831); A. Ken. sched. 

n. 147; Sagorski et Sechn. carp. centr. 2 p. 421. E. officinalis Heyne 

|. c.t.8; E. officinalis L. spec. p. S%1 ex p.; E. officinalis ". nemorosa 

Koch syn. p. 6285; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 17 fig. 1735 b.-non 

Pers. syn. (1807). — (0) lulie, August. Locuri cu ierbă prin livedi 

şi pe lingă riuşiore în regiunea montană. Cloşani, Baea-de-Aramă; 

Tismana, valea Mânăstirei Bistriţa ; Olăneşti, Sărăcineşti, Rimnic; pe 
Coziea şi Ghiţu în Argeşi; Pucioasa; Possada, Sinaia; Gura Teghei; 

la Mera în Vrancea ; Slănicu din Bacău; Botoşiani la Rediul Stăuceni. 

3. E. minima Jacq. in Schleich. catal. p. 22 (1800); Behb. ic. 

gerin. 20 tab. 111 fig. $; A. Kern. sched. fasc. 1 p. 4%; Sagorski et 

Sehn. earp. centr. 2 p. 421 var. carpatica Freyn. — QC) lulie, Au- 

gust. Caraimanu pe declivitatea meridională (Knecht.) 

4. E. salisburgensis Funk. nachricht. salzb. in Hoppe ta- 

schenb, p. 154% et 190 (1794); Koch syn. p.628; Hehb. icon. germ. 20 

tab. 109; Schlechtd. et Lang. deutseh. 17 fig. 1735; Sag. et Sehn. 

carp.. centr. 2 p. 492. — (0) Lulie, August. Pe costele abrupte ale mun- 

ților, la locuri umede cam umbrâse. Pe muntele Jipu; Dimbovicioara; 

valea Prahovei sub Possada între tunelurile C. F.; Sinaia în valea Pe- 

leşiului şi pe la Poeana-Stinei; Valea-Babelor; Piatra-Mare; polele 

Ceahlăului pe la schitu Hangu ; Slănic; Pietrile-Doamnei. 

13. ODONTITES //a//er, Pers. syn. 2 p. 150, 

1. O. verna hchb. germ. exc. 2 p. 359 (1832). 0. rubra Pers. 

syn. 2p. 150; DC. prodr. 10p. b5l ex p.— Fuphrasia Odontites L. spec. 

p. S41. E. verna Bellard. app. pedem. 33 (1792). F. serotina Sehlechtd. 

et Lang. deutsch. 17 fig. 1738-non Lam. Bartsia verna Rehb. fil. ic. 

germ. 20 tab. 107. -- Vulg. Dinţură. — (O Tomna. Prin grâne, po- 

rumburi şi pe la petrişiuri m&nunte cu i6rbă. Brăneşti în Dimboviţa ; 

Pucureşti, Chiajna ; valea Prahovei pe la Sinaia (Knecht.) 

2. 0. serotina hchb. germ. excurs. 2 p. 359 (1839); Gren. 

Godr. (|. fr. 2 p. 606. Euphrasia serotina Lam. Îl. tr. d p. 350 (1795). 

E. Odontites Sehlechtd. et Lang. deutsch. 17 fig. 1757. Bartsia Odon- 

tites Huds ap. Rehb. fil. ic. germ. vol. 20 tab. 106. — (:) lulie, Au- 

gust. Prin grâne, porumbişte, câmpuri, drumuri, prundişiuri. Himnic; 
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lunca Monăstirei Horezu (Grec. in Br. prodr. p. 365); Vulcana; Titu 

(Grec. enum. p. 44); Chitila, Bucureşti, Herăstrău; Giurgiu, Odăile 

Arsache; Predeal, Sinaia; Bisca Rusilei; Vrancea. 

3. 0. lutea lichb. germ. excurs. 2 p. 359; Gren. Godr. fl. fr.2 

p. 608; DC. prodr. 10 p. 550. Fuphrasia lutea L. spec. 342; Koch syn. 

p. 629; Schlechtd. et Lang. îl. v. deutsch. 17 fig. 1739. Bartsia lutea 

Rehb. fil. icon. germ. 20 tab. 108. — (0) Iulie, August. Locuri aprice, 

pe coste, dealuri. Craiova la Leamna (Saba Stef.); Mânăstirea Horezu ; 

în Dobrogea pe la Măcin, Tulcea la Nalbant. 

14. BARTSIA /. cen. n. 740. 

i. B. alpina L.spec.p. 539; Sturm. deutsch. fl.h. 17; Koch syn. 

p. 627; DC. prodr. 10 p. 544; Rehb. fil. icon. germ. 20 tab. 104; 

Schlechtd. et Lang. fi. v. deutsch. 17 fig. 1731. — Vulg. Bursucă. — 

d, lulie, August. În regiunea alpină. Godeanu; Paringu ; (Barth exsic) ; 

Buceci pe sus la valea Caraimanului (Knecht.) 

ILXX. ACANTHACEA R. Br. prodr. p. 472. 

1. ACANTHUS 1. gen. n. 793. 

|. A. longifolius Ilost fl. austr. 2 p. 217 (1831); Koch synops. 

p.664 etadd.p.1028;Behb. ic. germ. 20 tab. 193; DC.prodr. 11 p. 270; 

Schlechtd. et Lang. f1. v. deutsch. 17 fig. 1742.—Vulg. Talpa-ursului.— 

|, Maiu- lulie. Nărişi de păduri, poeni de păduri, locuri de păduri a- 

bătute de săcure. Severin pe la dealul Buliga subt vii, Poeana-Cerne- 

țului, dealurile lorgutovei şi ale Stirminei; Craiova pe la viile şi pe la 

gara (ircea. 

ILXXI. OROBANCHACELE Lindl. nat. syst. p. 287. 

1. OROBANCHE 1. gen. n. 779. 

$ 1. Staminele inserate lingă baza tubuiui corolei. 
a, Tubul corolei relativ scurt, ventricos şi campanulat deschis. 

4. 0. cruenta Dertol. rar.pl.ital. dec. 3 p.56 (1510); Koch syn. 

p. 612; Reut. in DC. prodr. vol. Ii p. 15; Rehb. icon. germ. 20 

tab. 159; Boiss. ÎI. orient. 4 p. 505; Sehleehtd. Lang. îl. v. deutsch. 

vol. 18 fig. 1743.— Vulg. Crălici. klorea-untului. Săgeata-lui- Dumnezeu. 

Verigel. — d, Iunie, lulie. Tuferige, rărişi de pădure, livedi ; în regiunea 

montană şi submontană. Parazit pe rădăcinile unor Papilionacee precum 

Genista, Lotus, Trifolium. — Vereiorova ; Cerneţi pe dealurile lorgutovei 
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(Grec. in Br. prodr. p 161); valea 'Țesnei la Gaura-lui-Zirnă; Monăsti- 

rea-Bistrija; Coziea; Sinaia (0. evuenta et 0. Rapum Grec. enum. 
p. 45); Mânăstirea Neamţu (Chan. exsic.) 

2. 0. procera Koch in deulsch. fl. 4 p. 428 (1533); ejus syn. 
p. 613; Rehb. icon. germ. vol. 20 tab. 166 optime cum planta nostra 
congruunt. -- 4, Iunie, Iulie. Parazit pe rădăcinile de Cirsium arvense 
var. horriduni: în valea Barnarelului pe la Podu-Popei. 

Nu aplicăm sinonimele date de unii autori (Simk. enum transs. 
p. 439, Nym. consp. p. 559) acestei plante, avend în vedere iconogra- 
fia florei germane a lui Reichenbach unde se vede bine diferenţele ce 
există între 0. pallidiflora Wimwm. et Grab. şi intre 0. Cirsii Fries, 
ambele ce nu se potrivesce cu planta nostră. 

b. "Tubul corolei prelung şi arcuat, subcampanulat deschis. 
3. 0. caryophylilacea Smilhtranss.oflinn. soc. 4 p.169(1797). 

O culgamis Lam. eneycl. mâth. 4 p. 621 (1797). O.galii Duby bot. gal- 
lic. 1 p. 349 (1828); Koch syn. p. 615; DC. prodr. (1 p. 20; Rehb. 
ic. germ, 20 tab. 162; Boiss. îl. orient. p. 508; Schlechid. Lang. (1. v. 
deutsch. 15 fig. 1749, nomen proprium. 0. /asiflora Rehb. germ. ex- 
curs. p. 395. — d, lunie, Iulie. Pe lingă păduri, rărişi de pădure, li- 
vedi. Parazit pe Galium Molugo, pe Galium Schultesii.—Coziea ; Broş- 
teni pe Neagra; Bârlad; Poeni, laşi.” 

4. 0. Epithymum |. îl. î+.2 p.490(1815); Rochsyn. p.6 14; 
DC. prodr. 1! p.21; Rehb.ic. germ. 20 tab. 163; Boiss. (1. orient. 4p. 509; 
Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 15 £. 1748 optimă. 0. epithaymoides 
Heuff. enum. ban. p. 136 (1858).—y. Iunie, lulie. Livedi, finaţe, lo- 
curi pietrose pe Thymus. Severin costele de la Banoviţă spre 'To- 
polniță; Cloşani la Buza-Plaiului ; Cetatea Vlad-Ţepeşi pe Argeşi; 
Ceahlău ; valea Barnarului; Schitul Rar&u. 

f. transsilvanica. — 0 transsilvanica Porc. îl. phan. nasseud 
p. 73 (1881). — Prin livedile montane la Broşteni pe Piciorul-Văcăriei 

Ş$ 2. Staminele inserate mai sus de cuartul inferior al tubului 

corolei. Corola tubulosă şi arcuată, campanulat deschisă. 

a. Filamentele staminelor peste tot sau în jumătatea inferioră 
pErose. 

5. 0 rubens Wall. sched. | p. 307 (1822); Koch syn. p.615; 
DC. prodr. 11 p. 25; Rehb. icon. germ. vol. 20 tab. 171; Boiss. fl, 
orient, 4 p. 511; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 18 f, 1750. 0. Med: 
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caginis Duby bol. gallic. 1 p. 549 (1828). O. lutea Baumeg. enum. transs 2 

p. 215 (1816. — d. Maiu, lunie. In regiunea montană inferioră şi pe 

dealuri. Parazit pe Medicago. Valea Oltului pe Cirlige; Corbeni pe 

Turburea; Tirgu-Ocnei; Monăstirea Neamţu la Braniştea (Chan. exsic.); 

Berlad la Crângu. 

6. 0. major |. îl. suec. p. 219 (1755). 0. elatior Sutton în tra- 

sact. of linn. soc. 4 p. 178 tab. 17 fig. 4 (1797); DC. prodr. 11 p.95; 

Rehb. icon germ. 20 tab. 173. 0. stigmatodes Wimm. îl. v. sehles. p. 

280 (1840) ; Koch syn. p. 616. 0. Eehinopis Paneic est. bot. zeit. ann. 

1868 p. 80. — 4. lunie, lulie. Prin dunele maritime, parazitic pe ră- 

dăcinele de Centaurea arenaria ; lingă Constanţa. 

7. 0. fiava Mart. ap. F. W. Schultz deutseh. orobaneh. p. 9. 

5 (1829); Koch syn. p. 617; DC. prodr. Il p. 27; Rehb. icon. germ. 

20 tab. 177; Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 18f. 1755. 0. Tussilaginis 

Mutel fl. fr. 2 p. 349 tab. 49.(1834%)— 49, Iulie. La poalele Bucecilor pe 

rădăcini de Petasites şi de 'Tussilago pela Poeana-Ţapului (Knecht.) la 

Urlătoarea şi în valea Babelor ! ; Mânăstirea Neamţu (Chan). 

8. 0. lucorum Al. Braun ap. Schultz in annal. d. gewk. d. re- 

gensb. bot. gesel. V. p. 504 (1822); Koch syn. p. 617; Rehb. deuteh. 

fl. vol. 20 p. L25et tab. 178 optime cum planta nostra congruunt; Reu- 

ter in DC. prodr. Il p. 23. — Y, lunie, lulie. Parazit pe Rubus co- 

sius. Pe dimburile Neajlovului la Morteni, loneşti. 

b. Filamentele staminelor pestetot glabre sau numa la bază pu- 

țin părose. 
9. 0. loricata hchb. iconogr. vol. 7 p. 41 fig. 917 (1829); 

ejus icon. gerin. 20 tab. 176 sed in fig. 2 insertio staminorum erro- 

nata; Koch syn. p.616; DC. prodr. 11 p. 27; Sehleehtd Lang. fl. v. 

dentseh. 18 fig. 1753. 0. minor Auct. transs. ex. p. - non Sutton. — 

d, Iunie, lulie. Prin livedile din luncă la Craiova. 

10. 0. minor Sutton in transact. of. linn. soc. 4 p. 178 (1797); 

Koch syn. p. 618; DC. prodr. îl p.29; Rehb. icon. germ. 20 tab. 183; 

Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 18 f. 1759.—(0) Lanie, lulie. Prin tute- 

rişiuri pe costele munţilor; parazitic pe Cytisus nigricans la Vereiorova. 

11. 0 Cumana Wallr.orob. p. 58 (1825); DC. prodr. Il p. 33. 

Ledeb. fl. ross. 3 p. 321; Rehb. icon. germ. 20 tab. 189 optime. O. 

arenaria M. Bieb. îl. t. c. 2 p. 83 (1808)- non Borkh.— 9, Iunie, lulie. 

Locuri ț&rinose, humus năsipos. Brăila pe la Monument, 
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2. PHELIPEA Jvuwrnef. corol. instit. p. 47. 

1. Ph. purpurea Jacq. fl. austr. 1 p. 105(1752)sub Orobanche. 

Ph. cevulea C. A. Mey. enum. pl. eauc. p. 406 (1231); DC. prod. 1 

p. 5; Rehb. icon. germ. 20 tab. 149; Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 15 

fig. 1764. Orobanche ccerulea Vill. dauph. 2 p. 406 (1759); Koch syn. 

p. 619.— Y. lunie, lulie. Prin livedi de pomi, pe lingă vii, la rădăcini 

de Achillea Millefolium. Cerneţi pe dealurile lorgutovei; în Vlaşea la 
Băneasa ; in lalomiţa pe la Doiceşti, Sloboziea. 

2. Ph. ramosa (..A.Mey. l.c.p.104;D(.prodr. llp. 5; Helb, 

ic. germ. 20 tab. 152; Schlechtd. et Lang. îl. v. deutsch. 18 f. 1766. 

Orobanche ramosa L. spec. p. 352; Koch. syn. p. 620. — Vulg. Lupoae. 

DBusuioc-sălbatic. — (0) lunie - August. Pe rădăcini de Cânepă, de Tutun, 

a rar şi de Porumb. Ferbinţi (Ilfov); Odobeşti; laşi. 

3. LATHRZEA 1. cen n. 743. 

1. L. Sqguamaria [. spec. p. 548; Koch synops. p.020; DC, 

prodr. ll p. 40; Rehb. ic. germ. 20 tab. 145; Sehlechtd. et Lang. fl.v. 

deutsch. î8 [. 1767. Squamaria Orobanche Seop. îl. carn. p. 760. — 

Vulg. Murea-păduril or. Serpariţă. Ierba-şerpelui. Buricu-pămentului. Cu- 
cuvruzu-pădurilor în 'Transilvaniea.— 4, Aprilie, Maiu. Păduri umbrose ; 

parazită pe rădăcini de arbori: Teiu, Alun, Fag. Conţeşti şi la Valea- 

Mare ; Bucureşti la Mogoşea; Predeal; Monăstirea Neamţu (Chania 

exsic.); Cerneţi pe dealurile Poroinei (Grec. enum. 1880p. 45); Lunca- 

Craiovei; pădurea Comana. 

LXXII. UTRICULARIACE A End. gen. p. 7928 

1. PINGUICULA /. en. n. 30 

4. P. alpina 1.spec.p. 25; Sturm deutsch. (|. h. 14; Koch syn. 

p. 664%; Rehb. ic. germ. 20 tab. 206. P. flavescens. Flărke in Schrad. fl 

germ. p. 53. P. alba Kuchl. in Hoppetasehenb. ann. 1800 p.225.— Vulg. 

Foiegrasă. — 3 Maiu, lunie. Păşciuni, irbă, tave de muşehi în regiu- 

nea alpină. Godeanu; Buceci pe Furnica, pe Virlu-cu-Doru (Grec. en. 
p. 30), pe Caraimanu (Knecht.) ; Ceahlău; Rartu. 

2. P. vulgaris |.. spec. p.25; Sturm deutssh. fl. h. 14; Koch syn. 

p. 665; Rehb.ic. germ. 20 tab. 1983. — d. Junie, lulie. Prin locuri ca şi 

precedenta. Buceci pe Furnica, pe Caraimanu şi la Oberşiea lalo- 
miţei (Knecht.); muntele Ghiţu toema pe virf; la Negoiu pe Podeanu. 
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UTRICULARIA /. gen. n. gr. 

1. U. vulgaris L. spec. p.21; Sturm. deutsch. fl. h. 13; Koch 

syn. p. 665; Rchb. ic. germ. 20 tab. 201. — Vulg. Otrăţelu-bălţilor. — 

I, Iulie, August. Gropile cu apă din lunca Cilniştei subt Comana (Grec: 

in Br. prodr. p. %13). 

LĂXIII. VERBENACEA Juss. ann. mus. VII, 

1. VERBENA /. gen. n. 32. 

1. V. officinalis L.. spec. p. 29; Sturm deutsch. Îl. h. 3; Koch 

syn. p. 664%; DC. prodr. îl p. 547; Rehb. ic. germ. 18 tab. 91.— 

Vulg. Sporic. Sporici. Verbină. Verbină-de-câmp. — (O sau g. lunie- 

Septembre. Locuri inculte virane sau ruderale, drumuri, garduri rus- 

lice; specie forte comună prin ţeră (Grec. enum. p. 45). Gerneţi, Se- 

verin; Craiova; (Corbeni, Curtea-de-Argeşi; Câmpulung; Bucureşti; 

Chitila; Comana; Sinaia, Câmpina; Ploeşti; Agapiea, Neamţu; laşi; 

Tulcea şi în totă Dobrogea. 

2. V. supina L. spec.p.22; DC. prodr. 11 p. 545; Behb. icon. 

germ. vol. 18 tab. 91 fig. 1; Boiss. [l. orient. 1 p. 534%; Neirl. diagn. 

p. 104. — O) sau c3. Lunie, lulie. Petrişiuri pe marginea torentelor. 

Ţermul Dunărei la Gura-Văei spre Schela-Cladovei. 

e /Vitex Agnus castus L. spec. p. 590. — ft Prin grădini şi par- 

curi ; puţin vulgarizat. 

LXXIV. LABIATA Juss. gen. p. 110. 

Trib. MENTHOIDE.E. Corola infundibuliformă cu 4 - 5 lobi, şi cam 

regulată. Stamine 4 aproximativ egale, divergente. 

1. MENTHA 1. gen. n. 713. 

Ş 1. Kumenthe : caliciul regulat, apertura sa fără peri. 

a. Spicate sau terminale, spicurile lungi scurte sau capitate, 

* Foile sesile. 
1. M. silvestris [L. spec. p. 504; Koch syn. p. 632; Benth. in 

DC. prodr. 12 p. 166; Rchb. deutsch. fl. vol. 18 et icon. germ. 18 

tab. 82; Ledeb. flor. ross. 3 p. 336. — Vulg. Minta-broscelor. Mintă. 

Mintă-de-câmpuri. Mintă-sălbatică. Ismă-prostă. Voeştiniţii. — d, lalie, 

August. Specie forte comună şi varieză la noi ast-fel : 
a. candicans. Caulii alb-tomentoşi, foile pestetot dens alb-to- 

mentose sau că paginea lor superidră are tomentul mai scurt și cu 

puţin mai rărit., — M. canescens Roth, catal. bot. 2 p. 46 (1782) 
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Fries. novit. mant, 3 p. 56. M. candicans Crantz slip. austr, 4 p. 330 (1769). M. mollissima Borkh. in (|. wetter. 2 p. 348 (1500). M. silvestris var. a. et f. Benth. in DC. 1. e. M. silvestris a. vulgaris lus, A. et. Ci, Ioch | c. M. viridis 1. Canescens Gren. Godr. fl. fr, 2 p. 650. — Pe lingă riulele, prin lunci, locuri inculte şi pre câmpuri. Verciorova, Se- verin; 'Tirgujiul; ( aiovu; Rimnie; Călimăneşti, Căciulata; 'Topolo- veni, Leyrdeni; “Titu (M. silvestris e. tomentosa Grec, in Kanitz pl. ro- man. add. p. 232-non D'Urv., an Hoppe?; M. silvestris f. undulata Grec. in Br. prodr, p. 380-non Koch); Piteşti, Mărăcineni; Chitila ; Comana ; Feteşti; Predeal; Beceni, Buzău. 
£. vulgaris Benth. 1. c. Caulii adpres canescenţi, foile grose, pagi- nea superioră de aspect inchis sau cam palid este pubescentă cu peri- şiori m&nunţei cam aspri sau crispulaţi, cea inferioră dens şi alb-tomen- tosă. M. candicans Mill, dict. n. 10- non Crantz. M. villosa Sole menth. brit. t. Let 2 sec. Bentham. M. Marisensis Simk term. făz, 9p.24%(1885) el exsic.! — M. silvestris 3, JVierebicliana Opitz in Heutt. enum. ban. p. 137 (1858) este forma cu foile mai ânguste oblung-lanceolate, ra- murile inflorescenţei divaricate, spicurile lungi mai subţiri şi verlici- lastrele pauciflore mai distante. — Severin: Craiova; Tirgujiul ; 'Tis= mana; Himnie ; Horezu; Corbeni; Predeal, Possada: Câmpina; Bu- cureşti, Kiajna ; Gura-Teghei; Tirgu-Oena ; 

Y. nemorosa Benih. 1. e. Caulii aprope cu totul glabri sau puţin canescent-peroşi, foile subţiri, paginea lor superioră de aspect verde, verde închis, glabră sau cu peri puberulenţi sporadici, cea interioră lax sau adpresalb-tomentosă, —M. nemorosa Willd. spec.p.3p.75 (1800). M. cadicans Opiz. ap. Koch -non Crantz. M. silvestris a. vulgaris lus. B. Koch syn. p. 632. M, lanceolata Rehb. deutsch. (|, Ol. Lepa 3E. Tismana; lunca Mânăstirei Horezu ; Câmpulung; Văleni din Prahova; Tirgu-Ocnei ŞI prin valea Tarcăului; Bisericani, Piatra ; Agapiea; laşi pe la Răpedea. 
d. crispa Penth. |, e. Foile scurte dar late, undulato-crispate, profund dentate, dinţii lanceolaţi neegali, cam aspru perose, pe desubt mole albo-tomentose sau subtomentose. — M. undulala Willd. enum. h. berol. 6 p. 608 (1813). M. crispa 'Ten. fl. neapol. 2 p.29 (1820). M. si- vestris fi. undulata Koch EVA D030 Valea-Adincă, laşi. 
2. M. viridis |, spec. p. 504 ex Benth. in DC. prodr. 12 p. 168; Gren. Godr. fl. fr. 9 p. 649 exclus. var. Bet, M. Ievigata Willd. enum. h. berol, | p. 609 (1809). Mentha silvestris 3. glabra Koch syn. p. 633. — d, Lulie, August. Locuri umede, lunci, pe lingă ape. Monăstirea Horezu şi Bistriţa prin lun=ă (ML. silvestris +. glabra 
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Grec. în Br. prodr. p. 380); Alexandriea; Piteşti la Mărăcineşti; Bu- 
cureşti; Buzeu; Birlad; laşi la Bârnova. 

f. crispata. — M. crispata Schrad. cat. hort. gătt. (1800); Willd. 

enum, hort. berol. 2 p. 608. M. silvestris e. crispata Koch syn. p. 633. 

M. hortensis Opiz. ex Fresen syll. pl. soc. ratisb. 1 p. 227. M. viridis +. 
crispa Benth. in DC. prodr. 12 p. 168. Foile glabre, bulato-rugose, 

marginea inciso-dentată. — Prin oraşiu la Focşiani. - 

* * Poile peţiolate. 
3. M. nepetoides |cj. rev. (|. spa p. 116 (1824); Koch syn. 

p. 655; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 650; Rchb. deutsch. fl. vol. 18 p. 55 

el icon. tab. 32 fig. 4. M. pubescens Willd. enum. h. berol. 2 p. 605 

(1509), de şi numire anterioră, insă asupra căriea autorii actuali sint 

în desacord. M. aquatica-silvestris an Mey. chlor. p. 289?-non Dosll. 

ex hehb. ic. germ. 18 tab. 85 fig. 2. M. brachystaclua Borb. in litt, 

ann, 1582. — d, Iulie, August. Locuri umede, şianţuri, gropi. "Titu 

(M. pubescens trec. in Kanitz pl. roman. add. p. 232), Chitila, Bucu- 

veşti; Piteşti la Mărăcineni; Câmpina prin zăvoiul Doftanei; "Tecuci, 

Birlad. 

4. M, piperita L.. spec. p. 505 et Auct. ex p. M. piperita o/fi- 

cinalis Sole menth. brit. tab. 7; Koch syn. p. 633. M. glabrata Vahl. 
syinb. dp. 75 sec. Benth. 1. e. p. 169. — Vulg. Ismă. Ismă-bună. 

Ismă-de-leac. Mintă. Mintă de grădină. — Y, lulie, August. In cul- 

tură, pentru uzul economic şi al medicinei populare; în multe locuri 

prin ţeră. Bucureşti ; laşi; Birlad ; Botoşiani etc, 

5. M. aquatica |. spec. p. 505; Koch syn. p. 63%; Benth. in 

DC. prodr. 12 p. 170 exclus. var. ş et î; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 651.— 

Vulg. Isma-bălților. Isma-broscelor. Minta-broscelor. — d, lulie, Au- 

gust. Prin locuri umede, marginea riulețelor limpedi, heleşteuri, pe 

la isvore, lunci şi zăvoe. — Varieză: 
1. genuina Gren. (odr. 1. c. M. aquatica 4. nemorosa Fries no- 

vit. suec. cd. 2 p. 183; Benth. in DC. prodr. 12 p. 170. M. purpurea 

[Host fl. austr. 2 p. 141. — Valea Motrului pe la Broşteni, Străhaea; 

Ilorezu; Curtea-de-Argeşi; Titu; Bucureşti, Panteleimon (Grec. enum. 

p. 45); Comana; Văleni. 

Ș. hirsuta Koch 1. e.; Benth. 1. c, exclus. synon. Lejeunii; Gren. 

Godr. |. c. — Titu (Grec. 1. c.); Ploeşti; Tulcea, Azaclâu. 

“. glabrata Kochl. c.; Benth. |. e. var. e; M. citrata Ehrh. beitr. 7 

p. 150; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 651. — Valea Simnicului în Argeşi 
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(Mentha agatica Grec, in Br. prodr. p. 381); Titu, Ghergani ; Focşiani. 

b. Verticilate: florile în glomerule axilare constttuind verticiliuri distante şi repetate : foile bracteale conforme cu cele comune. 6. M. sativa |, spec. p. 505; Koch syn. p. 634: Green. (ode. (|. fr. 2 p. 652; Rehb. deutsch. (|. 18p. 56 etic. germ. tab. 87 fi 44 Sehlechid. Lang. fl. v. deutsch. 18 fig. 1778 tab. Let Il. M. verticillata Roth tent. îl. germ. 2 p. 11]. M. arvensis a. sativa Benth. în DC. prodr. 12 Da d. Iulie, August. Prin locuri umede josnice. Horezu, M6- năstirea Bistriţa ; Predeal; Bălţăteşti, Osloveni; Iaşi ; Tulcea. 
7. M. arvensis [, spec. p. 806; Koch syn. p. 635; Gren. God. ÎI. tr. 2 p. 653; Rehb. deutsch. fl. 18 p. 57 et icon. germ. tab. 88; Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 18 p. 137 f. 1780. Mentha arvensis vam. ş et s Benth. in DC. prodr. 12 p. 172. — Y, Iulie, August. Locuri umede şi oarecum umbrose: Monăstirea Bistriţa în Vâlcea; Piteşti prin ză- voiu ; 'Turnu-Măgurele în zăvoiu ; Piatra, Pingăraţi. 
£ parietariaefolia Peck ap. Rehb. germ. exurs. p. 506 et icon. germ. 18 tab. 88 £. 3. Locuri umede umbrose. Tismana; Curtea=de= Argeşi; Botoşani spre Agafton. 

Ş 2. Pulegirm : caliciul labiatiform cu apertura perosă, 8. M. Pulegium [,. spec. p. 507; Gren. Godr. fl. fe. 9 p. 654; Benth. in DC. prodr. 12 p. 175; Rehb. icon. germ. 16 tab.'79 f, 9. -— Pulegium. vulgare Mill. dict. n. 1; Koch syn. p. 636. — Vulg. Apă- rătoare. Ismă-prostă — 4, Iulie, August. Locuri umede, locuri scurse, câmpuri, drumuri, Severin, Cerneţi , Olăneşti , Horezu, Rimnic; Curtea-de-Argeşi; Câmpulung ; Comana ; Bucureşti, Ciocăneşti, Buftea; Ploeşti, Câmpina ; Buzeu cte. specie comună prin totă țera. 

2. LYCOPUS /. zen. n. 35 
|. L. europzeus |, spec. p. 30; Koch syn. p. 636; DC. prod. 12 p. 178; Rehb. ic. germ. 18 tab. 90 t. 1; Sehlechtd, et Lang. fl. v. deutsch. 18 f. 1782. — Vulg. Carvana. Coreana. fervane. — YI, Iulie, August. Prin lunci, gropi, şianţuri, locuri umede; specie comună (Grec. enum. p. 45). Severin, Verciorova ; Balta; Padeşi; Tismana, Tirgu- jiul ; Filiaşi; Craiova; Olăneşti, Rimnic; Călimăneşti ; Curtea-de-Ar- gcşi, Corbeni, Albeşti; Câmpulung; Sinaia; Câmpina; Ciocăneşti, Chi- tila, Bucureşti; Comana; Tirgu-Ocnei; Neamţu (Chan. exsic.) ; în Su- ceara; laşi, Vaslui: Berlad; Dobrogea. 
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2. L. exaltatus |. [il. suppl. p. 87; Koch syn. p. 636; DC. 

prodr. 12p.179;Rchb. 1. e. fig. 2; Schlechtd. et Lang. (1. v. deutsch. 18 

[. 1785, — d, lulie, August. Aceleaşi denumiri vulgare şi tot prin a- 

semenea locuri (Grec. enum. p. 45). Severin, Şimian, Hinova; Broşteni, 

Slrăhaia; Baea-de-Aramă; Tismana ; Tirgujiul; Craiova; Drăgăşiani; 

Titu, Giocăneşti; Crivina; Buftea, Chitila, Bucureşti; Comana; Buzău; 

Galaţi; Fălticeni, laşi ; Dobrogea. 

Trib. II. MONARDEE. Corola profund bilabiată ; stamine 2, para- 

lele şi puse subt labra superidră a corolei. 

3. SALVIA 1. gen. n. 30. 

Ş 1. Tubul corolei în interior cun inel păros. 

4. S. verticillata |. spec. p. 37; Kochsyn. p.639; Benth.in DC. 
prodr. 12 p. 357 Rchb. ic. germ. 18 tab. 54; Gren. Godr. fl. fr. 2p.670; 

Sehlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 18 f. 1793. — Vulg. Jalegi. Şăluie. — 

4. lulie, August. Locuri inculte, câmpuri, drumuri, pe lângă grâne ; 

forte comună (Grec. enum. p. 46). Severin, Hinova; Străhaea; Cra- 

iova; Tirgujiul: Rimnie; Curtea-de-Argeşi, Corbeni; Piteşti ; Gonţeşti, 
Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti ; Comana; Buzău; Neamţu (Chan. exsic.) 

Dobrogea. 

2. S. glutinosa |. spec. p. 37; Koch syn. p. 637; Benth. in 

DC. prodr. 12 p. 276; Rehb. ic. germ. 18 tab. 45; Gren. Godr. fl. fr. 2 

p. 671 1; Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 18 f. 1786. — Y, lunie-Au- 

gust. "Puterişe, păduri umbrose; se intinde din regiunea subalpină 

pînă iu regiunea câmpenă (Grec. enum. p. 46). Baea-de-Aramă, Clo- 

şani, Valea-Cernei subt Oslia ; Tismana; Lainici; Olăneşti, Coziea ; 

Curtea-de-Argeşi, Corbeni, Arifu; Câmpulung; Predeal, Buşteni, Si- 

naia ; Câmpina ; Văleni; Comana spre Gurbanu; Bisca; Odobeşti, 

Vrancea; Agapiea, Monastirea Neamţu; Broşteni pe Bistriţa şi pe 

Neagra; la Dorna îi dice Cocean-căpresc. 

3. S. officinalis L. spec. p. 24; Koch. syn. p. 637; Benth. in 

DC. prodr. 12 p. 264; Rehb. ic. germ. 18 tab. 44. Gren. Godr. fl. fr. 

2 p. 670. — d. lunie, lulie. Vulg. Jaleşi. Şăluie. In horticultură, forte 

vulgarizată pentru uzul medicinal casnie (Grec. enum. p. 46). Bucu- 

reşti; laşi ; Piatra ; Monăstirea Neamţu (Chan.) 

1) Din erore Koch ved 1, c.) indică la secțiea Drymosphaceae Benth., în care 

aparține Salviea accsta, că tubul corolei în interior este fără inel pe&ros, erore continu- 

ală de Grenier şi Golron; pe când Bentham, Ledebour, Boissier şi allii, în operile 

lor, susţin contrariul şi astfel este, 
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Ş 2. Tubul corolei în interior fără inel p&ros. 
* Caliciul campanulat, labra sa superioră convexă. 
4. S. fthiopis [.. spec. p. 29; Koch syn. p. 637; Benth. in 

DC. prodr. 12 p.283; Rehb. ie, germ. vol. 18 tab. 47; Gren. Godr. fl. fr.9 
p. 671; Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. [8 f. 1787. — 3 Iunie - August. 
Locuri aprice, uscate ; drumuri, crânguleţe m&nunte; în regiunea me- 
ridională. Severin spre Crihala; Tirgujiul; Bucureşti, Băneasa (Grec, 
enum. p. 46); Giurgiu, Băneasa. Comana; Urlaţi; Balta-Albă; Brăila; 
Galaţi ; Tecuci; Măcin; Constanţa şi prin alte părţi ale Dobrogei. 

** Caliciul ovat, labra sa superidră concavă bisulcată. 
5. S. austriaca Jacq. fl. austr. 2 tab. 112 (1774); Koch syn. p. 6585; Benth. in DC. prodr. 12 p. 259; Rchb. ic. germ. 18 tab. 50 ; 

Sehlechtd. Lang. fl.v. deutsch. 18 f. 1789. 4, Maiu, lunie, Livedi, mă- 
răcinişi sau tuferişi menunt pe dealuri. Drăgăşani; Berlad pe la pă- 
durea (rângul; Iaşi, Copou, Strunga; Dorohoiu (Inecht). 

6. S. transsilvanica Schur sert. transs, p. 57 n.2197 (1852); 
bot. rundr. p. S (1853); enum. transs. 521.—! pratensis var. traussilva- 
nica Grisehb. et Sch. iter hung. 1852 p. 325. S. Baumgartenii Heufţ, 
ap. Griseb. et Sch. |. e. S. betonicefolia Janka in cost. bot, zeit. vol, V (1865) p. 230. — 4, Iunie, Iulie. Locuri deschise umede dar cu ierbă, pe dealuri. Câmpulung pe Măţău prin Ograda-Bărăţiei. 

7. S. pratensis |. spec. p. 35; Koch syn. p. 658; Benth. in DC. prodr. 12 p. 289; Rehb. ic. germ. vol. 18 tab. 51 exclus. var. transsileanica ; Sehlechtă. Lang. fl. v.deutseh. 18 f. 17 90.—Vulg. Jaleş de câmp. Şălvie de câmpuri. 4. lulie, August. Livedi, poeni de păduri, mici tuferişe; specie comună. Cerneţi şi pe dealurile sale; Craiova, Simnie, Cârcea; Rimnic; Comana; Bucureşti, Chitila, Ciocăneşti ; Ploeşti, Câmpina, Văleni (Grec. enum. p. 46); Câmpulung; Piatra, Agapiea, Neamţu (Grec. 1. c.); Birlad; Fălticeni. 
î. variegata W. et Kit. in Willd. hort. berol. 1 p. 36 pro spe= cie, având labra superidră a corolei albastră sau azurie, cea infericră parte roz-palidă, parte albă. Comana ; Perişi. 
7. dumetorum Andez. in Bess. enum. p. 3 et 40, pro specie; Benth. în DC. prode. 12 p. 290; Ledeb. fl. ross, 3 p. 364, exteriorul nai puţin păros sau glabrescent, florile mai mici aducend oarecum cu acelea de la Ș. silvestris L, — Chitila, Perişi; Agapiea, Neamţu; Bo= toşiani. 
d. Andrzejowseki Block. exsic. ! — (>, dumentorum-silvestris ; 
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=<S. pratensis-supersileestiis), — Livedi de câmpuri. Chitila ; Birlad 

pe la pădurea CGrângu. 

8. S. silvestris [.. spec. p. 34; Koch syn.p.658; Benth. in 

DC. prodr. 12 p. 292; Rechb. ic. germ. 18 tab. 52; Schlechtd. Lang. fl. v. 

deutseh. 18 f. 1791. S. elata Host fl. austr. 1 p. 24 (1827)-non Ten. 

(|. napol. — Sclarea silvestris MIll. dict. n. 7. — Ă. Iulie, August. 

Câmpuri, drumuri, locuri virane ; forte comună (Grec. |. c.) Vâreio- 

rova, Severin; Craiova; Câmpulung; Vulcana; Comana; Bucureşti, 

Chitila, Ciocăneşti; Ploeşti, Câmpina, Văleni; Bisca, Buzeu; Neamţu; 

Botoşiani, laşi, Vaslui; Dobrogea. 

f. nemorosa L. spec. p. 35, avend axele caulinare p&râse, perii 

patuli. Rimnie; Comana; Doiceşti; Măcin, Babadagh. 

9. S. betoniceetfolia Eiting. comm. salv. n. 49 (1777); Bess. 

enum. p. 29. $. pendula Vabl. enum. 1 p. 251 (1895); Benth. in DC. 

prodr. 12 p. 293; Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 366; Rehb. ie. germ. 18 

tab. 49. S$. cremenecensis Bess. enum. p. 40 (1822) sec. Ledeb. |. e. 
Ș. silcestris-nutans Janka est. bot. zeit. vol. VI p. 563. — 8. Rau: 

lziana Simk. enum. transs. p. 440) et exsic.! se pote considera de același 

fel. — d, Iunie, Iulie. Prin mărăcinişi şi locuri deschise pe lingă vii. 
Galaţi în apropiere de Bărboşi. 

10. S. nutans |. spec. p. 39; Benth. in DC. prodr. 12 p. 29; 

L.edeb. îl. ross. 5 p. 366; Rehb. ic. germ. 18 tab. 49; Boiss. fl. or. 4 

p. 629. — 4, lunie, Iulie. Pe dealuri la locuri aprice, prin mici tufe- 

rişe, livedi. Galaţi prin partea viilor spre Bărboşi: Birlad la pădurea 
Crângu; Babadagh, Cavgagiea. 

e Rosmarinus officinalis |. spec. p. 53. — Vulg. PRosmavin. — 

t> În hortieultură. 

Trib. III. OCYMOIDEE. Corola bilabiată; stamine 4, cele două 

anteriore mai lungi, curbate şi aplecate pe labra inferioră a corolei. 

4. OCYMUM 1. sen. n. 72. 

4. 0. Basilicum L. spec. p. 533; Koch syn. p. 651; Benth. în 

DC. prodr. 12 p. 32 var. 8; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 18 f. 1771. — 

Vulg. Busuioc. De origine asiatică : naturalizat şi intreținul prin cul- 

tură ; forte vulgarizat mai ales pe la ţeră. 

5. LAVANDULA /. gen. n. zur. 

4. L. vera DC. (|. îr. suppl. 5 p. 898 (1815); Koch syn.p.631; 
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Benth. in DC. prode. 12 p. 145; Rchb. ic. germ. [3 tab. 26; Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 18 f. 1772. [, spica 4. L. spec. p. 800. [ vulgaris Lam. fl. fr. 2 p. 403. L. 0/ficinalis Chaix in Vill. dauph. Lp. 355et2 p. 363.(1787). L. angustifolia Moench. meth. p. 559. — Vulg. Levenţică. Aspic. Spichinat. — î2 lulie, August. Naturalizată şi întreţinută prin cultură în grădini, pe la oraşe mai ales. 

Trib. IV. THYMEE. Corola bilabială; stamine 4, cele dou ante- 
riore mai lungi însă tote drepte. 

6. ORIGANUM Tournef. inst. t. 9q 
1. 0. Barcense Simk. term. fiz. X p. 152 (1886); ejus enum. 

transs. p. 441. O. vulgare 'Auct. transs. banat, et roman. - non LL. — 
Vulg. Dost. Milot. Solovivf. Bovirf. — i, Lunie- August. Prin livedi şi tuferişe la locuri uscate, pe lingă păduri şi pe locuri pietrose ; în re- giunea montană, a dealurilor şi a câmpiilor. Severin, Cerneţi; valea Tesnei; Cloşiani, Tismana, Tirgujiul ; Olăneşti, Rimnic, Călimăneşti, 
Stănişioara; Curtea-de-Argeşi ; Câmpulung, Rucăr, Valea-Muierei ; Buşteni, Sinaia ; Ciocăneşti, Chitila Bucureşti; Comana ; Bisca : Odo- beşti, Vrancea; Bacău; Piatra, Neamţu; Broşteni; Fălticeni: Vaslui; laşi: Dobrogea. 

£. macrostachyum. Spicurile avend 2-3 cm lungime. — "Tulcea pe la pădurea Somovei ; Bucureşti, Chiajna ; Giurgiu. 
e 0. Majorana Li. spec. p. 824. — Vulg. Magheran. — 4. Iulie, 

August. În horticultură : vulgarizată. 

7. THYMUS 1. ser. n. 7277, 

$ 1. Foile obovate, ovate sau orbiculare, avend baza ângustută 
sau rotundată. 

* Caulii tineri numa pe muchii pubescenţi. 
+ Foile fără nervură marginală cireonferentă. 
1. T. Chamzedris Frics novit. fl. suec. ed. 9 p. 197 (1828). T. Serpyllum f. |. spec. p. 825. Serpyllum a. Chamaedris Koch syn. p. 645; Sturm deutsch. fl. h. 70 tab. 6 fig. ; Ledeb. fl. ross. 3 p. 345 exelus. synon. W. et Kit. 7, Serpyllum a. vulgaris Rehb. ie. germ. 18 tab. 66 £. [. etil. 7 Serpyllum Schlechtd. et Lang. deutsch. fl. v. 18 f. 1797 tab. IL. — Vulg. Cimbru. Cimbrugior. Sărpun. Sărpunel. Sehinduf. Ti min. — 7, Iulie - Septembre. Locuri cu ierbă, livedi, pe lingă şi prin poeni şi tuferişe (Grec. enum. p. 45). Tirgujiul; Călimăneşti pe Foar- feca şi Cioziea; Ghiţu; Câmpulung; Păpuşea ; Sinaia, Buşteni, Predeal; Chitila; Bisca; Piatra; Broşteni. 
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2. T. alpestris Lausch pl. select. bohem. et herb. îl. bohem. 

n. 1139 et 1140; Freyn în A. Kern. sched.n. 180; Celak.in Flora 1883 

p. 120. 7. Serpyllum f. pulegioides Koch syn. p. 641. T. pulchellus 

Schur enum. transs. p. 528(1866) an C. A. Meyer? 7. alpicolus Sehur 

|. €.— Caulii aşternuţi, ramurile florente scurticele, uniserial aseen- 
dente, acut tetragonice, angulii retrors pubescenţi ; florile mari în ca- 

pitule, caliciul glabru purpuriu şi punctat. — 4, lulie, August. Mun- 

tele Galbina în Vilcea, muntele Coziea; Negoiu; Predeal; Tirgu-Oe- 

nei pe Măgura. 

3. T. pulcherrimus Schur botan. runder. 1854 p. 74; ejus 

verh. siebenb. ver. ann. 1859 p. 140; ejus enum. transs. p. 527; Velen. 

fl. bulg. p. 467. T. carpaticus Celak. in flora ann. 1882 p. 36 et 1883 

p. 193. T. alpinus var. pulegioides Pore. phaner. nasseud. p. 34 et 

exsie.! — Caulii aşternuţi, elongaţi, ramurile florente scurte, subţirele, 
glabriuscule, abia pe muchii cu mici peri pubescenţi reverşi; foile 

rotunde sau eliptico-rotunde, micutele, glabre sau cu câţiva peri spo- 

radici, nepunetaie sau obscur punctate; florile măricele cu staminele 

exerte, caliciăl purpuriu cu rare puncte. — d, lulie, August. Pe Gal- 

bina în Vâlcea; Negoiu; Buceei pe Caraimanu (Knecht.) şi Costila; 

Predeal pe Clăbucetu-Taurului ; Ceahlău. 

4. T. montanus W. cet Kit. rar. hung. tab. 71 (1801); Griseb. 

et Sch. iter. hung. n. 179; Heuft. en. ban. p. 140. 7. pannonicus var. 

montanus Koch syn p. 641. 7. Serpyllum var. montanus Benth. în DC. 

prodr. 12 p. 201 exclus. synonym.; Rehb. icon. germ. vol. 18 tab. 67. 

1. clandestinus Schur botan. runder. 1853 p. 63; ejus enum. transs. 

p. 526. 7. Serpyllum  £. latifolius Boiss. îl. orient. 4 p. 555. — d. lu- 

nie - August. Livedi, locuri cu icrbă, poeni de pădure, luferişe. Vereio- 

rova; Tirgujiul; Olăneşti; Călimăneşti, Coziea, Stănişioara; muntele 

Ghiţu; Stolnici; Găeşti; Chitila, Bucureşti, Măreuţa; Piatra-Mare, 

Predeal; Buşteni, Sinaia, Posada; Gura-Teghei în Buzeu ; Piatra ; 

bălticeni; Broşteni pe Bistriţa. 

++ Foile cu nervură calosă marginală circonferentă şi anasto- 

mozată. 

5. T. marginatus A. Kern. est. bot. zeit. vol. 24p. 184(1874). 
T. puleherrimus Sag. ct Sehn. earp. centr. 2 p. 430 ex deserip- 

tione. (non Schur loc. cit.) — 4, lunie- August. Pe virfurile alpine 

înalte. Godeanu și Mocirliu; Buceci pe Jipi-mari, pe Caraimanu 

(knecht.) 
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** Caulii tineri pe totă suprafaţa sunt acoperiţi cu peri pube- 

scenţi sau viloşi. | 
6. T. nummularius M. Bicb. fl. t. c€. 2 p. 55 (l505)et3 

p. 403 (1819) genuinum ; Simk. enum. transs. p. 443. 7. comosus Heult. 

ap. Griseb. el Sch. iter hung. n. 178 (1852); Heuff. enum. banat. 

p. 140; Rehb. icon. germ. vol. 18 tab. 65; Neilr. diagn. p. 99. 7. trans- 

sileanicus Schur ap. Fuss verh. siebenb. ver. ann. 1551 p. 147 solum 

nomen; Schur verh. siebenb. ver. ann. 1559 deseriptum; ejus enum. 

transs. p. 528.— d, lalie-August. În regiunea monlană subalpină şi 

inferioră, locuri petrâse, slâncose, pe lingă mici tuferişe. Cloşani; M6- 

năstirea "Tismana ; Monăstirea Bistriţa ; Olăneşti, Călimăneşti, Cozica, 

Stănişioara; Rucăr pe Gimbavu; Câmpulung pe Gruiu; Sinaia, Buşteni 

pe Buceci; Predeal; Bisca. 

£. hirsutior.— T. lanuginosus Rochel ap. M. Bieb. Il. taur. cauc. 3 

p. 403 (1819)-non Link. 7. vulgaris nummularius Behb. ic. germ. 18 

tab. 65. 7. PRochelianus Celak. — Caulii şi foile forte mult hirsuţi. — 
Predeal, Azuga, Buşteni; Mizil pe Stânea-Tohanilor. 

Ş 2. Foile oblungi, eliptice sau lanceolate. 

7. T. Marschallianus Willd. spec. 8 p. 141 (1500); M. DBicb. 

(1. t. ec. 3p.403. 7. glabrescens Willd. enum. h. berol.suppl.p.42 (18513). 

T. collinus M. Bieb. fl. t. c. p.403 (1819). 7. pannonicus Auct. germ. 

nonull.-non All. 7. pannonicus var. 4 Koch syn. p. 641. 7. Serpyllum 

DB. angustifolius a. glabrescens ct f. Marschallianus Rehb. deutsch. îl. 15 

p.42 et icon. germ. tab. 66 fig. 3et tab.67 fig. 9. — d, lunie-Septembre. 

Livedi, Luferişe, poeni cu ierbă. Verciorova; (iraiova; loneşti, Gacova, 

Vultureanca ; (Comana, Băneasa spre Giurgiu; Bucureşti, Ierestrău; 

Ciocăneşti, Chitila, Perişi ; Ploeşti, Câmpina ; Buzcu, Sloboziea, Doi- 

ceşti; Focşiani, Odobeşti; laşi; Neamţu; Botoşiani. 
f. odoratissimus latifolius A. Beker exsic.! 7. Serpyllum BD. an- 

gustifolius pannonicus +. odoratissimus Rehb. deutsch. fl. 18 p. 43 et 

icon. germ. tab. 67 fig. 4. 7. Serpyllum 5. pannonicus var. 5 Koch 

|. e. — Verciorova; Comana ; Feteşti pe malurile Boreei; Constanţa.— 

Forma disă angustifolie, care este veritabilul 7. odoratissimus M. 
Bieb. aparţine giupei următore şi până acum n'am găsit'o la noi. 

Ş 3. Foile mai mici şi ânguste, linear-eliptice sau linear-oblungi. 

8. T. Serpyllum Fries novit. ed 3 p. 195 (1828); Rehb. 

germ. exc. p. 3192; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 658 exclus. var. Ș. ety. 

T. angustifolius Sehreb ap. Rchb. germ. exc.p. 312 et Auct. plur.-non 

Pers. syn. 2 p. 130 (1807) cujus stirps genuina cum T. acicularis W. 

Grecescu D, Dr.— C 1324 32 
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et Kit synon. 7. Serpyllum angustifolius b. liuneanus Rehb. deutsch. 18 

p. 42 et icon. germ, tab. 65 fig. 4. 7. Serpyllum angustifolius Auel. 

pl.— Vulg. Cimbru. Cimbruişor Şărpun. Şerpunel. Schinduf. Timian.— 

«|, lunie-Septembre. Cu mult mai odorant şi aromatic ca cei pre- 
cedenţi. Locuri tari sau petrose aprice. Cerneţi; 'Tirgujiul ; Sinaia; Be- 

ceni în Buzeu; Bărboșşi; laşi; Botoşiani, Agafton; Piatra. 

9. T. Jankze (Celak. in flor. ann. 1553 p. 147 pro specie; Velen. 

HI. bulg. p. 470; A. Degen exsic.! 7. aciculazis Heuff. enum. ban. 

p. 146; Neilr. diagn. p. 99-non W. et Kit. — Prea puţin sau mai nicide- 

cum diferent de forma tipică a grupei: tulpina lignescentă vigurosă 

şi stutosă, caulii aşternuţi, ramurile florigere ascendente glabriuscule 

sau puberulente, foile spatuliform-lineare sau linear-lanceolate, glabre, 

ciliate, nervose. — 4, Iulie, August. In regiunea montană pe stânci. 

Călimăneşti, Coziea, Stănişoara ; Buceci. 

10. T. dalmaticus Freyn zool. bot. ges. 1875 p. 400; Velen. 

îl. bulg. p. 465. 7. Serpyllum a. vulgaris var. d. dalmaticus Rehb. 

Jentsch. fl. vol. 18 p. 42 (1858) et icon. germ. tab. 67 fig. 4.— Acesta 

este âncă şi mai puţin diferent de 7. Serpyllum Fries: tulpina debilă, 

cauli filiformi repenţi sau flexuoşi adscendenţi, cei floriferi pe cele patru 

muchii pubescenţi. — d. Iulie-August. Păsciuni alpine. La Păpuşea; 

Predeal. — Aceste specimene nu se deosebesc întru nimic de acelea 

ce le avem din Dalmaţiea, Istria şi Croaţia subt acest nume. 

11. T. zygioides Griseb. spicil. fl. rumel 2 p. 118 (1844); Benth. 

in DC. prodr. 12 p. 202; Velen. fl. bulg. p. 471.— î> Iunie-August. 

Slânei muntâse în Dobrogea la Mânăstirea Cocoşi, pe muntele Con- 

sulu la Alibeichioi, la lenissala subt Castelul-Genovez. 

e 7. vulgaris L. spec. p. 825. — Vulg. Cimbru. Cimbrul-ade- 

virat. — b Tulie-August. În cultură. 

Trib. V. MELISSEE. Corola bilabiată ; stamine patru: cele doă 

anteridre mai lungi, însă tote arcuat convergente la virf şi aşedale 

subt labra superioră a corolei. 

SATUREIA 1. gen. n. 707 

1. S. hortensis[. spec. p. 795; Sturm deutsch. fl. h. 5; Koch 

syn. p. 649; Beuth. in DC. prod. 12 p. 209; Rchb. ic. germ. 12 tab.71. 

Schlechtd. Lang. deutsch. fl. 18 fig. î799.—Vulg. Cimbru-de-grădină. 

Cimbru (neadevtrat). — O) 'Totă vara. În cultură şi accidental spon- 

taneu ; plantă anuală, pentru uzul economic, vulgarizată. Bucureşti. 
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Predeal; Podul-Turcului in "Tecuci; Piatra ; în Suceava pe Suha-mare; 
Tulcea. 

2. S. Kitaibelii Wierz).in hehb.exic. n. 2514; Heuiff. en. banat. 

p. 141; Neilr. diagn. p. 100; Velen. fl.bulg. p. 465. S.montana o. com- 

munis Rehb. icon. germ. 185 tab. 72 fig. 1: media inter. montana L. et 

$. pygmeam Sieb. differt ab illa caule tetragono glabro vel leviter 

bifariam pubescente et corolla labii inferioris laciniis inzequalibus, la- 

cinia media nempe latiora et emarginata; ab hac foliis utrinque glan= 

duloso-multi-punctatis et statura altiore. În definitiv, uşidră modifi- 
care de 5. montana L. ce nu vine la noi. — î» lulie, August. In re- 

giunea pietrosă. Verciorova pe la Cataracte. 

3. S. coerulea Janka in Kanilz plant. Romanie p. 94 (1880) so- 

lum nomen; Velen. fl. bulg. p. 465 descriptă. — î Iulie, August, 

Stânci aprice. Munţii de la Măcin pe Sulucu în Dobrogea, 

9. MICROMERIA Beut/. tab. p. 308 

1. M. Pulegium Penth. lab. p.382 (1836); DC. prodr.12p. 224. 
Melissa Pulegium Rochel rar. banat. p. 62 tab. 22 (1898); [Heufl. en. 

banat. p.141. Calamintha origanifolia Host fl. austr. 2.p.130-non Vis, 

0. Pulegium Bchb. til. ic. germ. 18 tab. 77; Neilr. diagn. p. 101. — 

î» Iulie- August. Nipele pietrose ale munţilor. Valea 'Țesnei la Gaura- 

Fetei; Cloşani pe Motru-Sec; Tismana (WM. rupestris Hottm. Ulr. exsie.); 
Lainici. 

10. CALAMINTHA V/onch. met. p. 4058 

Ş 1. Cime axilare dichaze multiflore corimboide, câte una de 

de fiecare [0 florală. 

1. C. Nepeta Link et Hoffmmss. fl. port. p. 141 (1805); Sturm 

deutsch. fl. h. 70; Koch syn. p. 64%; Benth. in DC.prodr. 12 p. 227; 
Sehleehtd. Lang. deutsch. 18 fig. 1087. (. Parviflora Lam. fl. fr. 2 

p. 296 (1778). C. trichotoma Moneh meth. p. 409 (1794). C. ofțici- 

nalis d. Nepeta Rehb. fil. ic. germ. 15 tab.76. Melissa Nepeta L. spec. 
p. 828. — Vulg. /smă. Ismuşioavră — î> lulie- August Locuri cu icrbă, 

tuferişe m&nunte, locuri uscate aprice: Câmpina; Valea Slănicului 

spre Beceni în Buzău (C. Nepeta et C. nepetoides Grec. enum. p. 46 et 
in Br. prodr. p. 389); Bisea. 

2. C. menthztolia [lost. (l.austr.9p.129(1831); Gren. Godr, 

fl. fr, 2 p. 664; Rehb, fil. ie. germ. vol. 20 tab.76. C. adscendens Jord, 
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obs. 4 b. 5 tab. 1 (1844); Rehb. |. c. tab. 77; C. officinalis Benth. in 

DC. prodr. 12 p. 228-non Moench. Melissa intermelia Le). revis. îl. 

spa. 3 p. 33 (1824) - non Baumg. enum. transs. (1816). — d, lunie- 

lulie. Locuri aprice petrose. În Dobrogea, platoul de la Copadin; rară. 

Specimenele n6stre se potrivesc forte bine cu cele din Francia 

centrală sub numele de GC. adscendens Jord. 

3. C. officinalis Moench. meth. p. 409 (1794); Gren. Godr. 

fl. fr. 2 p. 663; Nym. consp. p. 5858; Schlechtd. Lang. deutsch. 

p. 18 f. 1806 et texte p. 213 exel. synon. Hostii. C. silvatica Bromfield 

engl. bot. suppl. 4 t. 2897 (1849); Benth. in DC. prodr. 12 p. 228. 

0. officinalis a. vulgaris Rehb. fil. deutsch. 18 p. 50 et ic. germ. tab. 75 

f. 2. Melissa Calamintha L. spec. p. 3927. M. intermedia Baumg. enum. 

transs. 2 p. 184% (1816). — Vulg. Isma-pădurilor. Mintă-sălbatică. — 

I, Iulie, August. Prin dumbrave şi codri, prin crânguri şi poale de 

păduri. Vâreiorova; Horezu ; Bistriţa ; Olăneşti ; Rimnie; Călimăneşti, 

Coziea, Stănişoara; Comana ; Sinaia; Possada; Cimpina (Grec. enum. 

p. 46); 'Tirgu-Oenei pe Măgura (Br.) 

Ş 9. Flori axilare pe câte 2-3 penducule simple uniflore de fie- 

care foe florală. 

4. C. Baumgarteni.— V/elissa Baumgarteni Simk. term. (iz. X 

(1586) p. 182; ej. enum. trans. p. 445. — Tumus alpinus pro Cala- 

mintha alpina Baumg. et Auct. trans. olim-non LL. spec. p. 526 

nec Benlh. ete. — , Iunie, Iulie. In regiunea montană pe stânei la 

locuri deschise; muntele Jipu în Argeş; Predeal pe Glăbucetu-Tauru- 

lui; Buşteni şi în tot coprinsul Bucecilor. (C. alpina Grec. enum. 

1880 p. 46 ; Br. prodr. p. 385-non Lam. et Auct.); Mera în Vrancea; 

Hartu, 

5. C. Patavina [lost Îl. austr 9 p. 133 (1531); Benth. in DC. 

prodr.12p.951 exlus. varf; Boiss. fl. orient. 4 p. 582; Heuff. en. banat. 

p. 141. Thymus Patavinus Jacq. obs. bot. p: 7 tab. 57 (1781). Acinos 

Patavinus Pers. syn. 2 p. 131 (1807). Mekbssa Patavina Benth. labiat. 

p. 389. M. Patavina b. hungarica Simk. term. fiz. X p. 152 (1886) et 

enum. transs. p. 444. Culamintha rotundifolia Benth. in DC. prodr. 12 
p. 932 quoad plant. hungaricam; Hehb. ic. germ 18 tab. 74 fig. 9- 

exclus. 3; Neilr. diagn. p. 100 et Acinosrotundifolius Friv. pl. exsic.- non 

Pers. syn. 2 p.151 (1507) cujus stirps genuina, ex Willk. prodr. his- 

pan. 2 p.415, corollis parvis et foliis mueronato dentatis disere- 
pat! — Y, lunie- August. Locuri aprice, pietrâse, mici tuferişe, în re- 
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giunea montană inferioră. Vereiorova ; Gura-Văei; valea Ţesnei; Olă- 
neşti; Coziea; Stănişoara ; Tulcea. 

Li 

6. C. suaveolens hoiss. fl. orient. 4 p. 552. Îhymus Suaveo- 
lens Sm. prodr. fl. grec. 1 p. 420 (1808). Acinos acuminatus Friv. în 
flora ann. 1835 p. 332. Calamintha Patavina f. acuminata Griseb. 
spicil. rumel. 2 p. 123; Benth. in DC. prodr. 12 p. 231. 0. Acinos e. 
acuminata Rehb. fl. deutsch. 18 p. 49 et ic. germ. tab. 73 fig. 4. Me- 
lissaJahniana (> C. Patavina- Acinos) Simk. term. fiiz. [X p.25 (1885) 
et exsie.! — Y, Iunie, Iulie. Locuri aprice, argilo-glaredse pe coste. 
Călimăneşti; Comana; Vălenii din Prahova. 

7. C. Acinos (lairvill. in Gaud. fl. helv. 4 p. 54 (1529); Sturm 
deutsch. h. 70; Koch syn. p. 643; Benth. in DC. prodr. 12 p. 230; 
Schlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 18 fig. 1803. (. Acinos a. vulgaris 
Rehb. fil. ic. germ. 18 tab. 73 fig. 3. Thymus Acinos |. spec. p. 826. 
Acinos thmoides Mosneh meth. p. 407. Acinos vulgavis Pers. syn. 2 
p. 131. Melissa Acinos Benth. labiat, p. 389.—(O Iunie - August. Locuri 
uscate, aprice, petrişuri, pe la drumuri, garduri rustice ; destul de CO- 
mună (Grec. enum. p. 46). Olăneşti, Rimnic, Calimăneşti ; Curtea-de- 
Argeşi; Predeal, Sinaia, Posada, Câmpina ; Comana; Buftea, Perişi ; 
Beceni; 'Tecuciu ; Mânăstirea Neamţu (Satuveia montana Chan exsic ! 
Grec. enum. 1880 p. 46-non L,. spec. 794 nec Lam. fl. fr. 2 p. 396); Babadagh; Constanţa. 

| 

11 CLINOPODIUM 7. ser. n. poa 

|. C. vulgare [. spec. p. 321; Koch syn. p. 644. Sehlechtă, Lang. fl. v. deutsch. 18 fig. 1809 et Aucl. pleris. Calamintha Clinopo- dium Benth. in DC. prodr. 12 p. 233; Rehb. ie. germ. 18 tab. 73; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 667. Melissa Clinopodium Benth. labiat. p. 392. — Vulg. Apărătoare — d. lunie- August. Câmpuri, pe lângă păduri, prin tuferişe sau crânguri, garduri rustice; specie forte co= mună (Grec. enum. p. 46). Vereiorova ; Cerneţi pe dealurile Dumbră- viței şi pe Poroina; Balta: valea Ţesnei pe la Stina-Poenei ; Baea-de- Aramă ; Cuimea-Cernei; Tismana; Tirgujiul, Lainici; Craiova; Rimnic ; Călimăneşti; Curtea-de-Argeşi, Corbeni; Câmpulung; Vulcana; Comana, Ciocăneșşti, Crivina ; Ploeşti, Câmpina, Sinaia ; Berlad pe la Crângu; Neamţu; Fălticeni, Mălin; Broşteni, Rarcu; Iaşi ; "Tulcea. 

12 MELISSA /. gen. n. 728, 
1. M. officinalis |, spec. p. 527; Sturm deutsch. fl. h. 41; 



466 CONSPECTUL SISTEMATIC 

Koch syn p. 645; Benwm. in DC. prodr. 12 p. 240; Rehb. ic. germ. 18 

Lab. 60; Schlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 18 flg. 1810. M. graveolens 
Host fl. austr. 2 p. 128. — Vulg. Zerba-stupului. Mătăciune. Melisă. 

?oiniţă.— Y, lulie, August. Prin păduri şi în cultură. Valea Motrului 

pe la Broşteni; Cloşani pe Motru-Sec; Valea Oltului pe la Coziea în 

sus; Drăgăşani p'intre viile din Dealu-Oltului şi pe Măgura; 'Lopolo- 

veni, Leurdeni prin valea Cacovei; Tirgovişte ; Buzău pe dealurile de 

la Mizil şi pe la Sărata ; Bucureşti in horticultură (Grec. enum. p. 46); 
Piatra tot în horticultură. 

3. villosa Benth. labiat. p. 393 ; Koch syn. 645. M. romana Mill. 

dict. n. 2. M. hirsuta Hornem. h. hatn. 2 p. 562. M. altissima Sibth. 

Sm. fl. gre. tab. 579 sec. Benth. — La locuri aprice, pe dealuri. Ver- 

ciorova; Rimnic, 

'Prib. VI, NEPETEE. Corola bilabiată; stamine palru : cele două 

posteriore mai lungi, tote paralele alăturate şi stând sub labra supe- 

rioră a corelei, 

13. NEPETA /. gen. n. 7.0. 

1. N. Cataria L.. spec. p. 796; Sturm deutsch. fl. h, 94; Koch 

syn, p. 646; Benth. in DC. prodr. 12 p. 383; Rehb. ic. germ. 18 tab. 

41; Sehlechtd. Lang. deutsch. 18 fig. 1813. N. vulgaris Lam. Îl. fr. 2 

p. 398. N. citriodora Beck. fl. francof. p. 218. Cataria vulgaris Moneh 
meth. p. 387. — Vulg. Cătuşnică. Ierbă-flocosă. Minta-mâţei.  Ierba- 

vontului. — Y, lunie- August. Câmpuri, pe la drumuri, garduri rus- 

tice, locuri virane, pirloge, pe lângă păduri; forte comună (Grec. enum. 

p. 46). Tismana; Craiova; Rimnic, Călimăneşti; Comana; Bucureşti, 
Ciocăneşti, Crivina, Ploeşti; Buzău, Beceni; Bacău; Neamţu (Chan. 

exsic, Grec. ]. €.), Piatra. 

2. N. nuda |, spec. p. 797; Sturm deutsch. (îl. h. 34%; Koch syn. 

p. 6%6; Benth. in DC. 1. e. p. 387; Rehb. ic. germ. 18 tab. 421.3; 

Schlechtendal et Lang. deutsch. 18 fig. 1515. N. ueramiea M. Bieb. 

fl. t. €. 2p. 4l-non LL. Cataria nuda Maeneh meth. p. 388. -— Cu flo- 

rile albe: forma genuina ;—sau avend florile violaceu-deschis şi punc- 
late cu purpuriu: N. pannonica Jacq. fl. austr. tab. 129. N. violacea 

VIill. dauph. 2 p. 367. — 4, lulie, August. Pe lângă păduri, prin erân- 

guri, în regiunea dealurilor şi a câmpiilor (Grec. enum. p. 46). Cer- 

neți; valea 'Lesnei la Stina-Poienei; "Tismana ; Craiova; Bălcești; 

Olăneşti, Rimnic, Călimăneşti; Curtea-de-Argeşi; Câmpulung ; Vultu- 

veanca; (Comana; Bucureşti, Ciocăneşti, Chitila; Sinaia ; Bisca, Beceni; 
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Tecuci; Podu- Turcului; Birlad: laşi; Neamţu; Broşteni; Mălin, Făl- 
liceni. 

3. N. ucranica |. spec. p. 797; Benth. in DC. prode. 12p. 393; 
„Rehb, ie. germ. 18 t. 42. Boiss. fl. orient. 4 p. 665. Zeucrium sibiricum, 
L. spec. 788. Nepeta sibirica M. Bieb. f| t. e. 2p.41. — I, Iulie, 
August. Dealurile de la Mizil la 'Tohani (farm, A. 'Thomas.) 

14. GLECHOMA /. gen. n. 71. 

|. G. hederacea |, spec. p. 507; Sturm deutsch. fl. h, Ș; 
Koch syn. p. 646 ; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 18 fig. 1816. Nepeta 
Glechoma Benth. in DC. prodr. 12 p.391; Rehb. fil. deutsch. 13 pe DI 
etic. germ. tab. 40. Calamintha hederacea Scop. fl. carn. 2 p. 423.— 
Vulg. Rătundidră. Prelungisă. Siluic. — Ş, Aprilie, Maiu. Prin pă- 
duri umbrose, locuri umede, livedi de pomi, tuterişe (Grec. enum. p. 
16). Dealurile Cerneţului ; Uraiova; Rimnic; Câmpulung, Conţeşti ; 
Gulia, Ciocăneşti, Bucureşti ; Sinaia (Knecht.) ; Sloboziea la pădurea 
Doiceşti; Buzău la Crivina, Bisca; Brăila ; Galaţi ; laşi; Mânăstirea 
Neamţu (Chan. exsic.); Broşteni pe Bistriţa şi Neagra. 

2. G. hirsuta W. ot Kii. rar. hung. 2 tab. 119 (1502); Koch 
syn. p. 647; Schlechtd. et Lang. deutsch. 18 fig. 1817. Nepeta Gile- choma fi. hirsuta Benth. labiat. p. 455 (1836); Rchb. fil. deutsch, 18 
p. 28 et icon. germ. tab. 40 fig. 3. Glechoma hederacea f. hirsula Boiss. (1. orient. 4 p. 770. G. heterophylla Opitz in Rehb. germ. exe. p. 316.— 
(4. Aprilie, Maiu. Păduri, dumbrave, codri, ograde (Grec. enum, 
p. 46). Cerneţi; Caracăl; Craiova; Piteşti; Câmpina; Băneasa, Co- 
mana ; Sloboziea la pădurea Doiceşti în Ialomiţa; Vaslui; laşi pe la 
Copou, Răpedea, Hediul-Tătaru ; Botoşiani; Tulcea. 

16. DRACOCEPHALUM /. gen. n. 720. 

1. D. Moldavica [. spec. p. $30; Koch syn. p. 647; Benth. in 
DC. prodr. 12 p. 401; Rehb. icon. germ. 15 tab. 39 fig. 1; Sehlechtd. 
Lang. deutsch. 18 fig. 1818. Melissa tureica Tabern. ic. tab. 355. Mol- 
davica punctata Moeneh. meih. p. 410. — Vulg. Mătăciune. Melisă 
furcească. Busuiocu-stupului. — QC) lunie - August. De origină asiatică, 
naturalizată ; în cultură şi adesea spontanee prin propagarea semin- 
ţelor. Monăstirea Tismana : Drăgăşani ; Curtea-de-Argeş ; Bucureşti 
(Grec. enum. p. 46); Buzău pe la Sărata, Bisca-Rusiliei ; Focşani ; 
Bacău la Luncani: Agapiea:; Monăstirea Neamţu; Fălticeni prin gră- dini; Botoşiani; laşi, 
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Trib. VIL STACHYDEFE. Corola bilabiată ; staminele în numer de 

patru, cele două anteriore mai lungi, tote alăturate şi aşedate sub 
labra superioară a corolei. 

A. Caliciul înflat bilabiatiform, lobii deschişi la maturitate. 

16. MELITIS 1. gen. n. 73. 

1. M. Melissophyllum L. spec. p. 532; Koch syn. p. 648; 

Benth. in DC. prodr. 12 p. 432; Rehb. fil. ic. germ. 18tab.1; Schleehtd. 

Lang. fl. v. deutsch. 18 f. 1821. M. grandiflora Sm. fl. brit. 2 p. 644 

(1800). Melissa silvestris Lame fl. fr. 2 p. 401.— Vulg. Dumbravnic. Do- 

bronic. Dumbrainic. — 4, Aprilie, Maiu. Dumbrave, codri; în regiunea 

submontană şi a dealurilor (Grec. enum. p. 47). Cerneţi; Baea-de- 

Aramă; Mânăstirea "Tismana; (urănoaea; Popinzăleşti în Romanați; 

Corbeni pe Turburea; Piteşti la Trivale; Câmpulung, Conţeşti; Vul- 

cana; Comarnic, Câmpina ; Piatra; Mânăstirea Neamţu (Chan. exsic.) 

B. Caliciul tubulos 5 - dentat, lobii deschişi la maturitate. 

17. LAMIUM 1. gen. n. 716. 

1. L. amplexicaule L. spec. p. 809; Koch syn. p. 648; Benth. 

in DC. prodr. 12 p. 508; Rehb. ic. germ. 18 tab. 3f. 2; Sehlechtd. 

Lang. fl. v. deutsch. f. 1823. Galeobdolon amplezicaule Moneh meth. 

p. 393. — O) Aprilie. Maiu. Locuri ruderale, pe lingă garduri rustice, 

prin livedi, porumbişti, mirişti nelucrate ; specie comună. Craiova ; 
Caracăl; Alexandriea; Comana; Bucureşti, Ciocăneşti, Buftea ; MOnăs- 

tirea Neamţu (Chan. exsic.); Iaşi; Brăila; Dobrogea. 

2. L. purpureum [. spec. p. 809; Koch syn. p. 649; Benth. 

in DC. 1. c.; Rchb. 1. e. fig. 3; Sehlechtd. Lang. deutsch. 18 f. 1694 

tab. 1. L. nudum Moeneh. |. e. — Vulg. P....-ţigăncei. — (0) Martie - lunie. 
Locuri ruderale, garduri, curţi, drumuri, livedi, porumbişti şi mirişti 

nelucrate; forte comună (Grec. enum. p. 47). — Severin; Tirgujiul; 

Craiova; Alexandriea; Comana; Bucureşti; Câmpina (L. încisum Grec, 
enum. 1880 p. 47 -non Willd.); Sloboziea; Doiceşti; laşi; Mânăstirea 

Neamţu (Chan.); Botoşiani; Dobrogea. 

3. L. maculatum L. spec. p. 809; Koch syn. p. 649; Benth. 

in DC. prodr. 12 p. 510; Schlechtd. Lang. deutsch. 18 f. 1825; Rehb. 
ic. germ. 18 tab. 4. L. vubrum Wallr. sched. crit. p. 300. L. hirsutum 

Lam. dict. encyel. 3 p. 410. L. vulgatum a. rubrum Benth. labiat. 
p. 514. — L. niveum Sehrad. € floribus albis vel pallide roseis, foliis 

minoribus discrepat. — 4, Maiu-Septembre. Păduri, dumbrave, o- 
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grade (Grec. enum. p. 47). Vinjuleţi, Stirmina; Craiova; Mânăstirea 
Bistriţa; Olăneşti, Coziea, Stanişioara ; Câmpulung; Conţeşti; Câm- 
pina; Comana; Bucureşti, Băneasa, Pasărea; Buztu; laşi ; Birlad, 

4. L. cupreum Schott Nym. Ky. analecta bot, p. 14 (1854); 
Rchb. fil. ic. germ. vol. 18 tab. 2; Schur enum. p. 535 cum var. a. — 
L. maculatum f. alpinum Heat. enum. ban. p. 145 (1558); Sagorski et 
Schn. carp. centr. 2 p.436.— 9, Iunie - August. Prin codrii şi prin văile 
munţilor mari. Predeal şi în tot coprinsul Bucecilor de la Buşteni 
pină subt Sinaia. 

5. L. album |. spec. p. 809; Sturm deutsch. h. 8: Koch syn. 
p. 649; Benth. in DC. prodr. 12 p. 510; Rehb. ic. germ. 18 tab. 4; 
Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 18 £. 1826. 7, vulgatum f. album Benth 
labiat. p. 514. — Vulg. Urzică-albă. Urzică-mărtă. — 4. lunie- Au- 
gust. Locuri umede cam dosnice, garduri rustice; în regiunea subal- 
pestră (Grec. enum. p. 47). Rimnic, Coziea, Stănişioara; Curtea-de- 
Argeşi ; Câmpulung; Nămăeşti ; Predeal, Sinaia, Câmpina ; Mânăstirea 
Neamţu (Chan.) 

6. L. Bithynicum Benth. in DC. prodr. 12 p. 505 (1848); Boiss. 
(|. orient. 4 p. 756; Velen. fl. bulg. p. 451. Z. inflatum Heuft. enum. 
banat. p. 143 (1858); Neilr. diagn. p. 101. £. garganicum var. gla- 
bratum Griseb. spicil. rumel. 2 p. 133 (1544) - non Lamium garga- 
nicum Î. spec. p. 808. — ŞI, lunie - August. Stânci calcare, dărâmă= 
turi de stânci. La Pescerea-Polovraci pe malurile Oltețului, frecuent;: 
valea Prolaţu lingă frontieră la Mehadiea (Degen); valea "Ţesnei la 
Gaura-Fetei pe la locuri cu Geranium macrorrhizum. 

18. GALEOBDOLON /ui;. /. angl. p. 258, 

|. G. luteum Iluds. fl. angl. p. 258 (1762); Koch syn. p. 650; 
Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 18 f. 1827. G. vulgare Pers. syn. 9 
p. 122 (1807). Galeopsis Galeobdolon Li spec. p. 810. — 4, Apri- 
lie - lunie. Păduri, tuferişe, poeni pe lingă păduri. sâmpulung, Con- 
țeşti; Predeal, Sinaia, Câmpina (Grec. enum. p. 47); Comana; Ciocă- 
neşti, Buftea, Mogoşoea, Pasărea; Tirgu-Ocnei; laşi ; Broşteni pe Bis- 
irița pe la Holda şi Holdiţa; Potoşiani. 

19. GALEOPSIS /. gen. n. TI, 

1. G. Ladanum L. spec. p.S10;Sturm deutsch. fL.h. 62; Boiss. 
I]. orient. 4 p. 752; Benth. in DC. prodr, 12 p. 497 ex p. G. latifolia 
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Hoff. deutsch. fl. 2 p. $ (1791); Rehb. ic. germ. 185 tab. 27. G. La- 

danum d. latifolia Wimm. et Grab. fl. siles. 2 p. 190; Koch syn. p. 650; 

Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 18 fig. 1823 tab. 1.—Vulg. Chipu-mâţei. 
I apoşnic. Zeabre. — () luhe, August. La locuri deschise, pe lingă 

Luferişe şi pe lingă păduri, petrişiuri cu icrbă. Severin, Şimian; Căli- 
măneşti; Predeal; Ploeşti, Buda, Plopeni: Bisea; Buda-hafaila în 

Vaslui ; Birnova, laşi. 

2. G. angustifolia [Ehrh. herb. n. 137; Hotftm. deutsch. (1.2 

p. 8 (1791); Rchb. germ. exc. p. 322 et icon. germ. 16 tab. 28; 

Gren. Godr. fl. fr. 2 pu684. G. Ladanum 3. angustifolia Wimm. 

el Grab. fl. siles. 2 p. 190: Sturm deutsch. fl. h. 62; Koch syn. p. 650; 

Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 15 f. 1828 tab. I1.—(0) lulie, August, 

Locuri petrose. Verciorova; Hangu. 

3. G. Tetrahit |. spec. p. ȘSI0; Sturm deutsch. fl. h. 62; Koch 

syn. p. 651; Rehb.ie. germ. 15 tab. 50; Sehlechtd. Lang. îl. v. deutsch. 

13 f. 1530. — (0 lulie, August. Pe lingă drumuri şi pe lingă locuinţe, 

pe la margini de păduri şi prin tuferişe. Valea Cernei pe cracu Bul- 

zului; Tismana pe lingă mânăstire; Călimăneşti, Coziea, Stănişioara ; 
Câmpulung; Predeal; Sinaia; Mânăstirea Neamţu (Chan. exsic. Grec. 

enum. p. 47); în Suceava pe Borca la isvorul de borvis. 

4. G. speciosa Mill. dict. n. 3 (1765). G. versicolor Caut. fl. 

lond. 2 tab. 115 (1777); Sturm deutseh. îl. het. 62; Koch syn. p. bol; 

hchb. icon. germ. 15 tab. 30; Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 15 
[. 1832. G. Tetrahit f. | spec. p. 519. (i. Tetrahite. grandiflora Benth. 

in DC. prodr. 12 p. 495.—() lulie, August. Păduri, văi umbrose umede, 

marginea periurilor. Valea Cernei; Mânăstirea Tismana; Lainici: Că- 

limăneşti, Coziea; Dimbovicioara; Sinaia, Posada, Buşteni; Titu; 

Ciocăneşti (Grec. enum. p. 47); Comana; Bisca:; Tirgu-Ocnei, Slănic; 

Neamţu; Broşteni prin văile Neagra, Bistriţa şi Borca; Stănişioara, 

Găineşti, Mălin. 

3. sulphurea Jord. cat. hort. dijon. 1545 p. 19 pro spec.; tren. 

Code, fl. tr. 2 p. 686; Rehb. ic. germ. 18 tab. 30 fig. 4. — Predeal, 

Sinaia; Tirgu-Ocnei ; laşi. 

5. G. pubescens bess. prim. fl. galiz. 2 p. 27 (1309); Sturm 

deutsch. fl. h. 62 tab.9; Koch syn. p.652; Rehb.ic. germ. 18 tab. 29; 

Schlechtd. Lang. Îl. v. deutsch. 15 fig. 1533. G. cannabina Gmel. fl. 

baden. - non Poll. (7. Zetrahit f. pubeseens Benth. in DC. prodr. 12 

p. 498. — (0 Iulie, August. Livedi, poeni şi pe lingă păduri, locuri 
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umbrose, tuterişe pe lingă riuleţe în regiunea montană. Olăneşti; (o- 

zicea, Gololreni; Rucăr, Valea-Muierei, Pajerea; Predeal, Sinaia: Bisca; 

Borca la isvorul de borvis; Piatra, Bisericani. 

20. STACHYS /. gen. n. 7. 

Ş 1. Verticilastrele globose multiflore, tote părţile plantei cu in- 
dument albo-lanat. 

|. S. germanica [. spec. p. Ș12; Jacq. Îl. austr. tab. 319; 

Sturm deutsch. fl. h. 53; Koch syn. p. 652; Benth. in DC. prodr. 12 

p. 464; Rehb. ic. germ. 18 tab. 9; Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 18 

. 1839. 5. lanata Crantzstin p. austr. p. 267 -nonJacq.— 3 lulie, August. 

Câmpuri, pe lingă drumuri şi garduri rustice, crânguri, locuri aride ; 

specie forte comună (Grec. enum. p. 47). Verciorova, Severin ; Craiova: 

Stolnici; Câmpulung; Vulcana; Câmpina; Titu, Ciocăneşti, Bucureşti; 

Comana; Ploeşti; Buztu; Focşiani; laşi; Agapiea, Neamţu; Fălticeni, 
3. Pseudo-lanata Schur enum. transs. p. 538. — Curtea-de-Ar- 

geşi; Comana; Focşiani. 

2. S. alpina |. spec. p. 112; Sturm deutsch. [l. h. 51; Koch 

syn. p. 652; Benth. in DC. prodr. 12 p. 465; Rchb. ic. germ. 18tab. 5; 

Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 18 fig. 1541. — Y, lulie, August. Pe lingă 

păduri, tuterişe, văi umbrose; in regiunea montană infralpină. Predeal 
prin valea Hoşnovei pe Urzicaru şi pe Clăbucetu- aurului; Sinaia (Kn.) 
şi în tot coprinsul Bucecilor în laturea sa despre Buşteni: valea Barna- 

relului sus spre capu riului. 

$ 2. Verticilastrele pauciflore; indumentul p&ros, uneori puţin 

sau aprope nul. 

* Corola roşie sau purpurie. 
3. S. silvatica |. spec. p. Sl; Sturm deutsch. fl. h. 54%; Koch 

syn. p. 653; Benth. in DC. prodr. 12 p. 469; Rchb. icon. germ. 15 

tab. 10; Schlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 18 fig. 1942 tab.I.— Vulg. Băt- 

bisă. — 4, lunie- August. Păduri, dumbrave, codri montani. Craiova ; 

Horezu, Bistriţa; Predeal, Sinaia, Câmpina; Comana ; Bucureşti, Bă- 

neasa; Roman; Monăstirea Neamţu (Chan. exsic. ; Grec. enum. p.47). 

4. S. palustris [. spec. p. SII; Sturm deutsch, fl.h. 183; Koch 

syn. p. 655; Benth. in DU. prodr. 12 p. 470; Rehb. icon. germ. 15 

tab. 10; Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 15 f. 1843.— Y, Iunie - August. 

Locuri umede, şianțuri, gropi pe lingă drumuri, prin lunci; specie co- 

mună (Grec. enum. p. 47). — Brătăşiani în Teleorman; Câmpulung; 
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Comana; Bucureşti, Bultea; Crivina, Ploeşti; Doamna în Neamţu; 

Fălticeni; Broşteni ; Dobrogea. 

:* Corola galbenă, galben-deschisă sau albă. 

5. S. annua [,. spec.p.813; Sturm deutsch. fl. h. 54; Kochsyn. 

p. 653; Benth. in DC. prodr. 12 p. 477; Rehb. icon. germ. 18 tab.11; 

Schlechtd. Lang. fl.v. dentsch. 18 f. 1845. Glechoma Marrubiastrum Vill. 

dauph. 2 p. 371. Trizago cordifolia Moenh meth. p. 398. — QC) lunie- 

August. Locuri inculte, drumuri, prin grâne şi porumburi, pe la 

garduri rustice şi locuri virane; forte comună (Grec. enum. p. 47). 

Severin; Baea-de-Aramă; Tismana, Tirgujiul; Rimnic, Călimăneşti; 

Câmpulung; Crivina; Ciocăneşti, Buftea, Bucureşti; Comana; Câm- 

pina, Posada, Predeal; Beceni; Focşiani; Agapiea, Neamţu. 

6. S. maritima |. mant. p. 52 (1762); Jacq. hort. vindob. 1 

p. 29 tab. 70; Sturm deutsch. fl.h. 84; Benth.in DC. prodr. 12 

p. 453; Bchb. icon. germ. 13 tab. 12; Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 18 

f. 1546. — Y, Iunie, Iulie. Prin dunele maritime in Dobrogea la 

Tusla şi Mamaea. 

7. S. patula Griseb. spicil. rumel. 2 p. 149 (1544); Benth. in 

DC. prodr. 12 p. 489. $. sideritioides C. Koch în linnxea 1848 vol. 21 

fasc. 6 p. 692; Velen. fl. bulg. p. 455.8. recta f. sideritioides Boiss. 

fl. orient. 4 p. 730. — Tulpina lignescentă multicaulă ; caulii stricţi, nu 

sau puţin ramoşi, ei şi foile hirsuţi; foile oblungi, lanceolate ânguste 

sau lineare cu baza atenuată, la virf obtuse sau mucronulate, mar- 

ginea acut mucronulato-denticulată ; foile florale (bracteele) lungi, în- 

tregi, ovate acuminat-mucronate; verticilastrele a câte 4-5 flori de 

fiecare foe, prima sau şi a doua din verticiliurile inferiore distante, cele 

următore aproximate constituind spic dens sau compact ; caliciul hirsut, 

dinţii forte prelung-lanceolaţi şi subulat-acuminaţi aşia că întrec la 
mesură lungimea tubului; corola pubescentă, albescentă cu picăţele 

purpurii pe lobul median inferior, are tubul inelat, exert şi proemină 

puţin dintre dinţii caliciului. —- 4, lunie, Iulie. Locuri arie aprice, 

pe la drumuri, petrişiuri sau năsipuri cuierbă. În Dobrogea pe la Con- 

stanţa, Gargalic, Periclie, Bairamdede, Copadin (forma tipică); Măcin 

Tulcea şi în Ialomiţa pe la Feteşti (formă puţin hirsută). 

f. linearifolia (C. Koch 1. e. pro specie). Înaltă şi mai puţin 
părosă, rămosă, foile oblungi mai ânguste, cele medii şi superiore 

forte ângust-lineare. — Tecuci spre lunea Zeletinului; pe la Şuviţa 

în Covurlui; în Dobrogea pe la Tusla, Constanţa, lenisala, Tulcea, 
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N icoliţel, Măcin. — Prin portul seu semănă mult cu formele angusti- folii de S. subcrenata Vis.; totu-şi, prin caliciul său forte lung-dentat şi prin condensarea verticilastrelor în spic ţine cu totul de S. sideri- tioides C. Koch. Forma acesta este exactă cu specimenele dise S. steno- phylla din Azott ce le posedăm in herbariul general de la M. Gandoger; de aceea, odinidră am distribuit'o unor botanişti subt numele de Ș. stenophujlla Spreng. Însă, specia lui Sprengel este indicată numa în Spaniea şi nici un autor n'o indică până astădi că ar exista şi în Orient; astfel, suntem la îndo€lă de exactitatea plantei lui M. Gandoger. 
Că speciea de faţă este adevăratul £. sideritioides C. Koch nu există nici o îndoială; insă, am preferat denumirea lui Grisebach fiind 

anterioră şi de oare-ce ambele denumiri exprim aceea-şi specie, după cum afirmă Boissier şi Velenovski (ved. op. cit.) 

8. S. arenarizeformis Rouy in bull. soc. bot. de france 1890 vol. 12 ser. II p. 166. — De talie ca de 5-7 decimetre ; caulii rămoşi sau forte rămoşi erecţi sau ascendenți; foile verdi pubes- cente lanceolate  uşior crenulate, cele inferidre atenuate in pețiol, cele medii sesile rotundate la bază, întregi sau uşior denticulate; spi- curile lungi, 8-12 em întrerupte aprope până la virf, verticilastrele multiflore; foile florale (braeteele) scurte, tote subeordiforme sau uşior truncate, cele medii şi superire. ovate cuspidate; florile forte seu rt pedicelate desfăşiurate, câte 5-6 de fiecare care bractee; cali- ciul campanulat hirsut, dinţii prelung-triangulari acuminaţi, acu- menul glabru; corola albă sau roz-albescentă are tubul exert Şi cu inel intern, pubescentă la exterior, lobul median al labrei inferiore este dilatat, bilobuliit ŞI cu picăţele purpurii, labra superioră erectă oblungă şi întregă ; anterele neincluse în tub egalez aprope labra su= perioră a corolei ; acheniile oacheşi, uşior granulate. — Y. lunie, lu- lie. La locuri aride aprice, pe lingă drumuri, păragini, crânguri, grâne sau mirişti. Alexandriea ; Sloboziea, Odăile-Arsache, Giurgiu; Bă- neasa, Gurbanu, Comana ; Bucureşti, Chitila, Ciocăneşti, Buftea, Pe- işi; Ploeşti, Băicoiu; Buzău. 
Diferă de S. recta L. prin talia sa înaltă şi mai robustă; prin foile superidre întregi sau uşior denticulate, prin bracteele sale mai scurte, întregi ovate cuspidate cu baza subeordiformă ; prin caliciul scu mai lung cu dinţii prelung-triangulari mai acuminaţi şi prin corola sa mai mare albă sau de un roz-albescent, —_ Diteră de $. arenaria Vahil, al cărui port îl are aproximativ la fel şi cu care sar pulea mai lesne confunda, prin corola sa albă, prin labra superidră a corolei 
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fiind întregă şi evident mai puţin lungă, iar nu roşie cu tubul mult 
mai exert şi cu labra superidră bilobată ; prin dinţii caliciului ce sunt 
daţi în afară, iar nu dirigiaţi drept înainte (Rouy 1. c.). — Diferă de 
5. patula Uriseb. prin spicurile florale mai lungi şi întrerupte aprope 

până la virf, prin dinţii caliciului ce nu sunt aşia de prelung-lanceolaţi 

şi subulat-acuminaţi. 
Încă din anul 1883 am observat că asestă formă de Stachys nu 

este identică cu $. recta L. precum credusem mai "nainte; de aceea am 

adresat câteva specimene unor confrați din străinătate subt numele de 
5. recta L. însemnat cu necertitudine, în scop de a obţine explicaţii. 
Regretatul amic Dr. Keck din Aistersheim a răspuns că întradevăr 

acesta nu este S$. vecta L. dar pote fi 5. taurica M. Bieb. denu- 

mire ce nu există nicăiuri. ]. Bubela din Wetstein le a adresat 

lui Vict. Janka la Pesta; r&spunsul a fost: „S. arenaria Auct. ross.-vix 

Vahl.“ — G. Rouy “la considerat ca specie distinctă şi nedeserisă 

pînă acum, dându'i numirea citată şi după care reproducem descrierea 

dată. Ceea ce putem âncă adăoga este că, în localităţile nostre preci- 

tate, nu se găseşte forma tipică a Ș. veeta L. ci numai acestă formă 
din grupa Chamsesideritis. 

9. S. recta [.. mant. p. 52 (1762); Jacq. fl. austr. 4 p.21 

tab. 359; Sturm deutsch. fl. h. 54 tab. 3 optime; Koch syn. p. in 

enth. in DC. prodr. 12 p. 454; Rehb. icon. germ. vol. 18 tab. 

Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 18 fig. 1947. Ș. recta f. epigeios apa 

et Sch. it. hung. n. 186 (1852); Heuft. enum. banat. p. 144 „eaule 

ramosissimo prostrato hirsutis* ceea ce convine file bine cu exem- 

plarele nostre. $. betonica EIeRIă f|. carn. p. 141 Ard Ș. Sideritis Vill. 

dauph. 2 p. 375 (1787). S. procumbens Lam. fl. fr. 2 p. 385 (1778). — 

Vulg. „Jaleşi-de-câmp. Jaleşi-sălbatic.— Y, lunie- August. La locuri aride 
sau petrose în regiunea montană şi a dealurilor mari. Cerneţi pe lorgu- 
tova şi Stirmina; Vinjiu şi Oreviţa; Bălceşti (Sab. Stef.); Călimăneşti ; 

Cioziea, Stănişioara; Ciel; Tirgu-Frumos, Cotnari; Fălticeni prin 

livedile despre pădurea Huşilor. 
6. Rocheliana A. Degen in litt. et exice.! $. ramosissima ho- 

chel rar. banat. p. 3 et 26, solum nomen; Heuff. enum. ban. p. 144 

-non Montbr. et Auch. in ann. soc. se. nat. ser. Ilvol. 6 p.50. 8. recta 

var. subglabrata. "Lot portul formei genuine de care se deosebeşte 

prin aspectul caliciului aprope glabru sau subpilos cum şi prin axa 

inflorescenței; seamănă mult şi cu cel următor prin amplitudinea rami- 

ficaţiei sale, însă diferă prin foile sale mai lăticele, prin ramurile sale 



LABIATAE 475 

verdi neroşietice şi prin caliciu ce nu este complect glabru lucios. — 

Prin localităţile din Olteniea sus-eitate. 

10. S. nitens jJanka in linn. vol. 30 ann. 1860 p. 597; Nym. 

consp. p. 979. 5. mtida Neilr. diagn. p. 102. S. ramosissima Borb. 

symb. (|. ins. Arbe et Veglia 1876; Simk. exsice.! non Rochel nec 

Heufi. 1. c. nec Montbr. et Auch. |. e, — â, Maiu-lulie. Locuri 

petrose pe munţii de la Vereiorova, abundă; valea "Ţesnei la Gaura 

l'etei şi prin valea Cernei. 

M. S. angustifolia M. bieb. îl. t.c. 2 p.51 (1508); Benth. in 

DC. prodr. 12 p. 486; Ledeb. fl. ross. 3p. 419; Boiss. fl. orient. 4 

p. 752; Velen. fl. bulg. p. 457. 5. tenuifolia Pall.ind. taur. sec. Benth.]. e. 

S. abrotanifolia Boiss. et IHeldr. olim.— Y, lunie, Iulie. Regiunea mun- 

tosă din Dobrogea septentrională: Măcin pe muntele Sulue ; muntele 

Consulu la Alibeichioi. 

21. BETONICA /. gen. n. 75. 

1. B. officinalis [. spec. p. 510; Koch syn.p. 654; Benth. în 

DC. prodr. 12 p. 460; Rchb. ic. germ. 18 tab. 16; Schleehtd. et Lang. 

deutsch.18fig. 1834. — B. hirta Leyss. Îl. halens. p. 109, B. stricta Ait. 

hort. kew. 2 p. 299 şi DB. serotina Host fl. austr. p. 165, tote specifi: 

ceşte sunt aceaşi planlă şi, dupe Koch, Reinchenbach şi alţii, ele exprimă 

uşiore şi nesemnificative variaţii ale acestei specie.— Vulg. Creţişor.— 

d. lunie, August. Prin livedi crânguri, tuferişe, margini şi poeni de 

păduri. Călimăneşti, Cozica; Câmpulung, Sturzeni; Predeal; Sinaia 

(B. hivsuta Grec. enum. p. 47-non L.); Netoţi în Teleorman; Bă- 

neasa, Gurbanu, Comana ; Titu, Ciocăneşti (Grec. 1. c.); Perişi; Buzău 

la Crâng; Piatra, Osloveni; Mânăstirea Neamţu (Chan. exsic); Fălti- 

ceni, Sasca, Cornu-Lumnecei; Broşteni; Schitul Rarcu; Botoşiani, Re- 

diul-Stăuceni. 

22. SIDERITIS 1. gen. n. 72. 

1. S. montana |. spec. p. 502; Sturm deutsch. fl. h. 4; Koch 

syn. p. 696; Benth. in DC. prodr. 12 p. 446; Rehb. icon. germ. 18 

tab. 25. Hesiodia bicolor Manch meth.p. 392. Flesiodia montana. Du 

mort. florula belg. p. 44. — Vulg. Încheetăre. Urechea-şirecelui. — 

() lunie-August. La locuri aprice inculte pe câmpuri, pe deluri pe- 

trose, prin petrişuri cu ierbă. Verciorova, Severin ; Craiova ; Rimnic, 

Călimăneşti; Comana; Chitila, Buftea; Mizil pe Stânca-Tohanilor, 

Buztu; Măcin; lenisala; Constanţa. 
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23. MARRUBIUM 1. sen. n. zor. 

Ş 1. Caliciul cu cinci dinţi drepţi de lungime cam pe jumătatea 

tubului. 

1. M. peregrinum f. Lin. spec. p. 316. M. peregrinum Jacq. Îl. 

austr. tab. 160; Benth. in DC. prodr. 12 p. 452; Rchb. ic. germ. 18 

tb. 29 fig. 3 exclus. fig. 4 et synon.; Schlechtd. et Lang. deutsch. 16 

fig. 1854 lit. A et fig. 1. M. creticum MIL. dict. n. 3 (1768) M. an- 

gustifolium Moench ex Steudt. nomencl. p. 510. M. peregrinum var. 6. 

angustifolium Koch syn.p. 656.— Vulg. Cătuşnică-selbatică. Gutuiţă. 

Unguraşi. Voronică. — Y, lulie, August. Prin locuri inculte şi rude- 

rale, pe la drumuri; în regiunea meridională a ţerei. Verciorova, 

Schela-(ladovei, Severin; Craiova; Odăile-Arsache, Slobozia, Giur- 

giu, Băncasa; Galaţi, Bărboşi; Măcin; Tulcea; Constanţa. 

2. M. przcox Janka st. bol. zeit. ann. 1575; ejus adat. er- 

dely. for. p. 151; Boiss. fl. orient 4 p. 702. — d, lunie, lulie. Lo- 

curi aride aprice, câmpuri şi dealuri, pe lu drumuri. Schela-Clado- 

vei, Severin; lorez, himnic; Feteşti în Lilom'ţa; Focşiani; Bărboşi, 

Galaţi; Birlad la Cringu; laşi la Răpedea; Pipirigu, Mânăst. Neamţu 

(M. peregrinum Ch n. exsic.); în Dobrogea pe la Măcin, Constanţa, 

Gopadin, Bairamdede ete., în abundență. 

De M. peregrinum L. diteră prin stitira mult mai "naltă şi ro- 

bustă ; prin foile sale ovute sau oval-oblungi cu mult mai mari ad :- 

cend cu cele de la M. pannonicum Clu:.; prin s;icurile sale lungi cu 

verticilastrele mai distante; prin florile sale mai mari, însă al căror 

caliciu are aceeaşi făptură şi este asemen»a 5-dentat, excepţionul 
âncă 1-2 dinţi miei intermediari, după cum indic câţiva autori, 

parlicelaritate ce n'am găsit'o la exemplarele nostre şi nici la cele 

provunite din colecţiea lui Vict. Janka. Se pote considera intermediar 

intre precedentul şi următorul. Foile sunt bine exprimate de Rehb. in 

icon. germ. 18 tab. 23 fig. 4 pro M. prregrinis. 

Ş 2. Caliciul cu dece diriţi egali sua în parte neegali. 

3. M. pannonicum (lus. hist. rar. 2. p. 34 (1601); Rehb. 

germ. exc. p. 325 (1531); Benth. in DC. prodr. 12p. 425; EHeuft. enum. 

banat. p. 144. M. peregrinum a.Lin. spec. p. 515 (1762); Willd. spec. 

pl. 3 p. 110. M. remotum Kit. in Schult. oester. fl. 2 p. 161 (1614). 

M. peregrinum a. latifolium Koch syn. p. 656; Neilr. diagn. p. 102. 

Marrubium peregrino vulgaris Reichardt zool. bot. gesel. 1861 p. 342.— 

Y, lulie, August. Locuri aprice inculte, pe lângă drumuri şi locuinţe 

Hinova, Şimian. 
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4. M. vulgare |. spec. p. 516; Koch syn.p. 657; Benth. in 

DC. prodr. 12 p. 453; Rehb. icon. germ. 18 tab. 23 fig. 1. — 4 Lu: 

nie - August. Locuri inculte, drumuri, garduri rustice, locuri virane ; 

specie comună (Grec. enum. p. 47). Vereiorova, Severin ; Craiova: 

Rimnie; Câmpina, Telega, Văleni; Buzău; Brăila, Galaţi; Mânăstirea 

Neamţu (Chan. exsic.) ; Broşteni; Vaslui: Dobrogea. 

24. BALLOTA /. gen. n. 720. 

|. B. nigra [.. spec.p.814; Kochsyn.p.657 exclus. var.; Benth. 

in DC.prodr. 12 p.520ex p.; Rehb. icon. germ. tab. 17 fig. 3et 4. B. ru- 

deralis Fries. fl. halland. p. 101 (1818); ejus novit. ed. 2 p. 194 (1828). 

B. vulgaris Hofimsgg. et Link fl. port. tab. 115 (1805). B. wrticifolia 

Ortm. ap.hchb. pl. erit. 8 £. 1040 et 1. e. — Vulg. Cătuze. — I, lunie - 

August. La locuri inculte şi ruderale ; specie forte comună prin tâtă 
țera (B. foetida Grec. enum. p. 47-non Lam.). Câmpulung; 'Topo- 

loveni, Leurdeni; Bucureşti; Comana; Focşani ; Bacău; Tecuci; laşi; 

Piatra, Mânăstirea Neamţu (Chan. exsic.); Dobrogea. 

25. LEONURUS 1. sen. n. 722. 

Ş 1. Cardiaca. 'Tubul corolei în interior cu inel oblic, ventricos 

desupra inelului. | 

1. L. Cardiaca |. spec. p. 817; Sturm deutsch. fl. h.9; hoch 
syn. p. 658; Benth.in DC.prodr. 12 p. 500; Rehb. icon. germ. 18 

tab. 32. Cardiaca vulgaris Maench meth. p.401 (1794). Cardiaca tri- 

lobata Lam. fl. fr. 2 p. 353 (1778). — Vulg. Coda-leului. Ierbă-flocosă. 

Cione. Talpa-giscei. — d, lunie- August. Locuri inculte şi ruderale, dru- 
muri ; specie forte comună (Grec. enum. p. 47). Cerneţi ; Craiova; Ca- 

racăl; Rimnie; Curtea-de-Argeşi ; Piteşti: Comana ; Bucureşti; Odo- 

beşti, Vrancea; Agapiea. 

6. villosus Benth. |. ec. L. villosus Dest.eatal. h. paris. p.73 (1804); 

Hehb. icon. germ. 183 tab. 31; Ledeb. fl. ross. 3 p. 493. Caului şi foile 
vilose, caliciul cam vilos. -— Păduri. Focşiani; Birlad; Bacău; Piatra, 

Neamţu; laşi; Botoşiani; Fălticeni; Broşteni. 

Ş 2. Chaiturus. Tubul corolei fără inel, drept şi neventricos. 

2. L. Marrubiastrum |. spec. p. 317; Jacq. fl. austr. 5 p.2 

tab. 405; Benth. jn DC. prodr. 12 p. 501. Chaiturus Masrubiastrum 

Ehrh. hannov. mag. p. 421 (1781); Sturm deutsch. fl. h. 54; Koch 

syn.p. 608 ;Rchb. icon. germ. 15tab. 32; Schlechtd. Lang. deutseh.18 

£. 1850. Ca. leonuroides Willd. fl. berol. p. 201. Cardiaca Marrubias= 

Grecescu D, Dr. — C, 132% 33 
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trum Schreb. — Vulg. C6da-miţei. Tulpa-lupului. — Y. lunie - August 
Locuri inculte ruderale, mirişti, pirloge, drumuri, pe lingă păduri- 

Rîmnie; Curtea-de-Argeşi, Corbeni: Piteşti; Câmpulung; Ciocăneşti 

(Grec. enum. p. 47); Bucureşti; Comana. 

26. PHLOMIS /. gen. n. 723. 

|. Ph. pungens Willd. spec. pl. 3 p. 121 (1800); Benth. in 

DC. prodr. 12 p. 542; Ledeb. fl. ross. 3 p. 456; Rehb. icon. germ. 15 

tab. 20. Ph. Herba- Venti f. tomentosa Boiss. fl. orient. 4 p. 791. — 
Vulg. Scorogoi. — Y, lunie, Iulie. Locuri uscate aprice, pe câmpuri şi 

pe dealuri. În Doljiu pe la Segarcea; Buzău pe la Sărata; Tecuci; 

laşi; Botoşiani; în Dobrogea pe la Măcin, Periclie, Caranasib, Con- 

stanţa spre Murfatlar. 

2. Ph. tuberosa [. spec. p. 819; Koch syn. p. 658; Benth. in 

DC. prodr. 12 p. 544; Rehb. icon. germ. vol 18 tab. 20; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 18 f. 1838. — Vulg. Solozîrfiţă. — Y, lunie- August. Pe 

lingă drumuri, mărăcinişi, crânguri; în părţile câmpene. Buzău pe la 

Dumbrava ; Brăila ; Birlad; Tecuci la Bodeasa; Vaslui; laşi; Botoşiani ; 

în Dobrogea pela Măcin, Alibeichioi, Babadagh. 

C. Caliciul tubulos bilabiat, lobii inchişi la maturitate. 

27. SCUTELLARIA /. gen. n. 737. 

|. S. orientalis |. spec. p. 334; Benth.in DC.prodr. 12 p. 413 

var. fi: . pinnatifida; Ledeb. fl. ross. 3 p. 395; Boiss. fl. orient. 4 

p. 682. — Y, lunie, Iulie. Stânci petrose, în Dobrogea pe Munţii Mă- 

cinului spre Greci (Br. miss.), în districtul Buz&u pe Stânca-Tohani- 

lor (farm. A. Thomas). 

2. S. lupulina [.. spec. p. 335. $. verna Bess. primit. fl. galiz. 2 

p. 43 (1809). S. alpina B. lupulina Benth. in DC. prodr. 12 p. 412; 

Ledeb. fl. ross. 3 p. 394; Boiss. fl. orient. 4 p. 683. — Y, Iulie, 

August. Locuri petrose în regiunea montană. „În Româniea“ (Ul. 

Hoffm. exsice.! sub 5. alpina - non L.). Specimenele sale fi-vor din valea 
Dimbovicioarei? (Hoffm. excurs. ann. 1862) sau din Buceci de la Obir- 

şiea-lalomiţei? (Hoffm. excurs. ann. 1863). 

Obs. Denumirea specifică de lupulina L. fi-va oare corectă sau o 

erore de condei in loc de supina? În opera lui Linneu Species Plantarum 
ed. Il p. 535 la S. lupulina ca sinonime se vede: Cassida alpina su- 

pina "Tournef. inst. p. 182, şi la speciea S. alpina L. |. e. se dice: „si- 
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millima S$. supine sed corollae violaceo...* comparând'o cu Scu- 
tellaria ce urmeză şi care, pe marginea paginei, totuşi e trecută subt 

numele de lupulina. 

3. S. altissima |. spec. p. 536; Benth. in DC. prodr. 12 

p. 490; Ledeb. fl. ross. 3p. 396; Boiss. fl. orient. 4p. 688. $. pere- 

grina W. et Kit. rar. hung. 2 p. 132 tab.125(1804)-non L. S. commu- 

tata Guss. prodr. fl. sicil. 2 p. 136 (1820); Bchb. icon. germ. 18 tab. 56.— 

Vulg. Gura-Lupului. — Y. lunie, lulie. Prin dumbrave sau păduri 

umbrose. Craiova; Călimăneşti, Coziea, Stănişioara ; Comana; Bucu- 

reşti, Băneasa (S. peregrina Grec. enum. p. 49); Buzău prin Dumbrava; 
Odobeşti, Vrancea; "Tutova în pădure, Birlad la Valea-Căldărei ; Iaşi. 

4. S. albida [. mant. p, 248 (1762); Benth. in DC. prodr. 12 

p. 420; Ledeb. fl. ross. 3 p. 397; Boiss. fl. orient. 4p. 689. $. cretica 

Mill. dict. et. hortul. S. pallida M. Bieb. fl. t. e. 2 p. 65 (1808) -non 

Guss. — 4, Maiu, lunie. Margini de păduri, tuferişe pe laturea mun- 

ților. Verciorova spre gura Slătinicului şi prin valea Bahnei. 

5. S. galericulata [. spec. p. 285; Benth. in DC. prodr. 12 

p. 4925; Koch syn. p. 659; Hchb. icon. germ. 18 tab. 55; Schleehtd. 

Lang. deutsch. 18 f. 1559. — Y, Iulie, August. Lunci, zăvoe, prin locuri 

cam umbrose şi umede. Bălceşti în Vâlcea (Sab. Stefan.); Reşea în 
Romanați; M6năstirea Horezu, Olăneşti la Valea-Hăporoasă; Câm- 

pulung, Bughea; Brăneşti, Vulcana; Bisca; în Suceava la Broşteni 

pe Bistriţa. 

6. S. hastifolia LL. spec. p. 835; Benth. in DC. prodr. 12 

p. 495; Koch syn. p. 659; Rehb. ic. germ. 18 t. 55; Schlechtd. Lane. 
deutsch. 18 f. 1860. Cassida hastifolia Scop. fl. carn. 1 p. 430. — 

d. lulie, August. Livedi la locuri umede, prin lunci, şianţuri, gropi 

ude. Severin; Padesi; Tirgujiul ; Craiova; Corbeni în Argeşi ; Turnu- 

Măgurele; Comana ; Bucureşti (Grec. enum. p. 48), Ciocăneşti, Buf- 

tea, Perişi; Câmpina ; Văleni; Brăila; Vaslui; laşi; Tulcea. 

28. BRUNELLA Tournef. inst. tab. 84. - Prunella L. 

1. B. vulgaris L. spec. p. $27 excl. var. £; Sturm deutsch. 
fl. h. 5; Koch syn.p. 659 excel. var.fBety; Gren. Godr. fl. fr. 2 

p. 703 a. genuina; Schlechtd. Lang. deutsch. 18 f. 1862. B. officinalis 

Crantz stirp. austr. 2 p. 279 (1772). — Vulg. Busuioc-roşiu. Busuioc- 

sălbatic. Ierbă-negră. — Y, luiie, August. Livedi, locuri cu icrbă, ograde 

de pomi, tuferişe, crânguri, specie comună (Grec. enum. 48). Cerneţi, 
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dealurile lorgutovei; Călimăneşti; Păpuşea; Predeal, Buşteni, Sinaia; 
Câmpina; Văleni; Crivina, Perişi, Mogoşoea; Sloboziea; Mânăstirea 

Neamţu (Chan. exsic.); Broşteni ; laşi; Tulcea, Somova, Niculiţel. 
f. intermedia. -— Prunella intermedia Link. ann. d. nat. gesch. 

st. 1 sec.Roth. tent. 2 p. 43(1789). P. laciniata var. +. L. spec. p. 837. 

P. pinnatifida Pers. syn. 2 p. 137 (1805). P. vulgaris 1. pinnatifidu 

koch syn. p. 659. — Păduri prin locuri deschise. Palanca. 

2. B. grandiflora Monch imeth. p. 414 (1794); Benth. in DC. 

prodr. 12 p. 409; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 704. Prunella vulgaris &. 

grandiflora Li. spec. p. 357. P. grandiflora Jacq. fl. austr. 4% p. 40 

tab. 377; Koch syn. p. 660; Rehb. icon. germ. 18 tab. 22; Sehlecehtd. 

Lang. cari fl. 18 f. 1563. —, Iulie, August. Păduri, crânguri, tu- 

ferişiuri, poeni pe lingă păduri, frecuentă (Grec. enum. p. 48). Curtea- 

de-Argeşi; Câmpulung, Pajerea, Valea-Muierei; Câmpina ; Ciocăneşti; 

Comana; Vaslui la pădurea Lipovăţu; Slănic; Monăstirea Neamţu 
(Chan. exsic.); Botoşiani, Agafton; laşi; Fălticeni spre pădurea 

Huşilor. 

3. pinnatifida Koch syn. p. 660; Rehb. icon. germ. 18 tab. 22 

fig. 5. B. vulgaris e. pinnatifida Benth. in DC. prodr. 12 p. 411. — 

Curtea-de-Argeşi; Botoşiani, Agafton. 

3. B. alba Pall. ap. M. Bieb. fl. t.c.2 p. 67 (1508); Koch syn. 
p. 660; Gren. Godr. fl. îr. 2 p. 704%; Boiss. fl or. 4%p. 692; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 18 p. 263 f. 1864. — Vulg. Ierbă-negră. Dusuioc-săl- 

batie. — Y, lunie- August. Livedi, locuri cu ierbă, prin părți deschise, 

tufişe sau crânguri. — Varieză: 

a. integrifolia Gren. Godr. |. €. Prunella laciniata Pi inte- 

gvifolia Jacq. fl. austr. in deseriptione memorat. Tote foile întregi sau 

parte din cele superiore prea puţin dentate. — (Găeşti spre Vultureanca; 

Leurdeni, Topoloveni prin valea Cacovei. 

3. laciniata. Prunella laciniata L. spec. p. 537 exelus. var. f et; 

Jacq. fl. austr. tab. 378. Brunella vulgaris s. lacimiata Benth. in DC. 

prodr. 12 p. 411; Rchb. ic. germ. 18 tab. 22 fig. 3. Prunella alba f. 

pinnatifila Koch syn. p. 660; Gren. Godr. fl. fr. 2 p. 70%. Foile cau- 

linare inciso-pinatifide sau numa din cele inferiore sunt întregi. — 

Cerneţi prin Poeana-Cerneţului şi pe dealurile lorgutovei; Caracăl, Po- 

pînzăleşti ; Craiova, Rubăneşti ; Călimăneşti ; Băneasa, Comana; Ciocă- 

neşti, Buftea, Chitila, Penşi; Sinaia (Sideritis scordioides Grec. enum. 

p. 47-non L.); Beceni, Buzău (P. alba Grec. |. e. p. 48); Birlad la 

pădurea Crângu ; laşi pe dealul Briazului şi pe la Viea-Nebuna. 
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Trib, VIII, AJUGELE, Corola unilabiată, labra superioră fiind forte 

puţin aparentă şi bifidă; staminele patru, cele două anteriore nai 
lungi, tote paralele, 

29. AJUGA /. gen. n. 703. 

Ş 1. Bugula. Verticilastrele multiflore; florile albastre, purpurii 
sau albe. 

1. A. reptans [.. spec.p. 755; Koch syn.p.661; Benth. in DC. 

prodr. 12 p. 595; Rehb. ic. germ. 13tab. 33. Schlechtd. Lang. deutsch. 

18 £. 1866. Bugula reptans Moneh meth. p. 382 (1794); Lam. fl. fr. 2 

p. 415 (1778). — Vîneţică. Vineriţă. Lavrentină. — 4, Maiu, lunie. 

Prin livedi, locuri cu ierbă, grădini şi parcuri, crânguri, tuferişe ; specie 
comună (Grec. enum. p. 48). Craiova, Tatomireşti; Câmpulung, Con- 

țeşti, Piteşti; Comana; Bucureşti, Ciocăneşti, Buftea; Perişi, Ploeşti; 

Sinaia, Buşteni, Predeal; Buzeu; Birlad; laşi; Botoşiani; Mânăstirea 

Neamţu (Chan. exsic.); Dobrogea. 

2. A. genevensis [.. spec. ed. 1753p. 561; Kochsyn. p. 661 ex 

parte; Benth. in DC. prodr. 12p. 596; Rehb. ic. germ. 18tab. 53 fig. 1 

bona; Gren. Godr. fl. fr.2 p. 706. A. alpina L. manti. p. 50 (1762). A. fo- 

liosa Tratt. arch. der gew. 1 p. 25 (1814). A. rugosa Host. fl. austr. 2 

p.120(1831). Bugula alpina Al. fl. pedem. 1 p. 45. B. genevensis MII. 

dict. n. 4. — Vulg. Suliman. Vineţică. — 3, Maiu, lunie. Livedi, gră- 

dini, parcuri, crânguri, poeni de păduri. Verciorova; Caracăl; Căli- 

măneşti; Curtea-de-Argeşi, Piteşti; Câmpulung, Nămăeşti ; Câm- 

pina; Bucureşti; Lehliu; Feteşti; Gura-Teghei in Buzău; Birlad la 
Grângu; Piatra la Pădurea-Balaurului; laşi; Mânăstirea Neamţului; 

Botoşiani. 

3. A. hybrida A. Kern. est. bot: zeit. ann. 1574p. 382; Borb. 

comp. ajug. bugul, in termesz. fiz. 1569 vol. 12 part. 2. (X< A. super- 

«enevensis - reptans). —  Astolonă. Caule bifariu vilos; foile inferiore 

mici, atenuate în pețiol, obovat-ânguste, erenate, adesea emarcide, cele 

medii şi superiore lăticele, ovato-eliptice, larg crenate, părose sau 

elabre, cele medii au baza ângustată sau cuneată, cele superiore au 

baza lat sesilă sau cam amplexicaulă ; foile florale inferidre crenate, 

expresiv crenate, cele superiore întregi mai scurte de cât florile res- 

pective şi cam vinete; florile vinete, albastre sau albescente. — 9, Maiu, 

lunie. Prin aceleaşi localităţi cu precedentele. Caracăl; Tirgujiul ; Pi- 

teşti la Trivale; Bucureşti, Herestrău, Buftea; Lehliu; Sinaia; Văleni 

din Prahova; Buzcu; laşi. 
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Ş 2. Chamepithiys. Vertieilastrele biflore; florile galbene sau 

gălbenii. 

4. A. Laxmanni bBenth. labiat. p. 697 (1836); ejus in DC. 

prodr. 12 p. 599; Boiss. fl. orient. vol. 4p. 304. Zeuerium Lazmanni 

L. syst. nat. ed. 13 p. 439,(1793); W. et Kit. rar. hung. 1 tab. 69. 
Phleboanthe Laxmanni Tausch in flora ann. 1828 vol. 1 p. 323. — Vulg. 

Avrămeasă. Cârstăneasă. Bavba-boierului. — I, lunie, Iulie. Locuri 

aprice, mărăcinişiuri, crânguri menunte. Severin, Schela-Cladovei spre 

Dudaşi; prin viile de la Golu-Drincei; laşi pe la Sorogari; Slănic în 

Bacău; în Dobrogea pe la Cineli, Alibeichioi; Constanţa, Copadin, 

Bairamdede. 

5. A. salicifolia Schreb. unilab.p. 26 (1773); Benth. in DC. 

prodr, 12 p. 599; Boise. fl. orient. 4 p. 800. Zeucrium salicifolium L. 

mant. p. 80 (1762). — «, Iunie, lulie. Locuri aprice, prin mirişti şi 

pe la marginea drumurilor. În Dobrogea, calea de la Copadin spre 

Bairamdede. 

6. A. Chamzepithys Schreb. unilab. p. 24 (1773); Koch syn. 

p.661; Benth. l.c.p.601; Rehb. ic. germ. 18 tab. 34; Boiss. fl. orient. 4 

p. 8902. Teuevium Chamepithys IL. spec. p. 787 (1763). Chamepithys 
vulgaris Link handb. z. erkenn. d. gen. p. 453. — 0) Iunie - Septembre. 

Locuri aprice inculte. Severin, Schela-Cladovei, Verciorova; Giurgiu, 

Odăile ; Comana; Turnu-Măgurele, Islaz (Grec. enum. p. 48); Feteşti, 

Sloboziea; Mizil, Tohani; Brăila, Bărboşi, Galaţi; Birlad; laşi pe la 

Christeşti; în Dobrogea la Măcin, Slava-Cerchezescă, Constanţa, Co- 
padin, Bairamdede. 

30. TEUCRIUM 1. gen. n. 706. 

Ş. Verticilastrele a câte 2-6 flori, distante ; foile florale conforme 

cu cele caulinare. 
4. T. Scordium |. spec. p. 790, Koch syn. p. 662; Benth. in 

DC. prodr. 12 p. 586; Rehb. ic. germ. 18 tab. 38. Schlechd. Lang. 

deutsch. 18 f. 1875. 7. palustre Lam. fl. fr. 2 p. 411 (1778). Chame- 

dis Scordium Moneh meth. p. 38% (1794). — Vulg. Dumbăt. — 

Y, lulie, August. Prin locuri umede mlăgtinose. Brăila; Galaţi spre 

gura Prutului şi pe lângă Brateşiu; laşi la Şorogari; Dobrogea prin 

delta Dunărei la pădurea Leti (Br. miss.) 

2. T. scordioides Sehreb. unilab. p. 37 (1773); Koch syn. 

p. 662; Benth. |. c.; Rehb.ic. germ. tab. 38 flg. 3; Ledeb. fl. ross.3 

d. 445; Boiss. fl. orient. 4 p. 513. Z.scordium M, Bieb. fl. t. c. 2p. 36 
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(1805) -non L. — 7 lanuginosum Hoffmssg. et Link fl. portug. 1 
p. 8 fig. 3 (1809). — Y, Iulie, August. Locuri umede, mlăştinose 
prin stufurile băltose. Dobrogea la Gonstanţa prin lacul din faţa tăbă- 
căriei Anadolchioi (7, Scordium vam. brevifolium Uechtr. et Sint. ap 
Kanitz pl. roman. 1879 p. 99-sed non 7. Seordium Lin. et Auct,); 
Comana lângă Cilnişte prin mlăştini, dar forte rar pe aci. 

$ 2. Verticilastrele a câte 2-6 flori aproximate, constituind racemă 
lasă terminală ; foile florale neconforme cu cele caulinare. 

3. T. Chamzedrys |. spec. 790; Koch syn. p. 662; Benth. in 
DC. prodr. 12 p. 587; Bchb. ie. germ. 18 tab. 38; Ledeb. fl. ross. 3 
p. 444; Boiss. fl. orient. 4p. 816; Sehlechtd. Lang. deutsch. 18 fig, 1875. 
Chameedrys officinalis Maench meth. p. 285 (1794).—Vulg. Dumbăt. — 
d. lulie, August. Prin livedi, prunişuri, crânguri, margini de păduri, 
câmpuri; specie forte comună (Grec. enum. p. 48). Vereiorova, Seve= 
rin, dealurile lorgutovei; Craiova; Olăneşti, Rimnie, Călimăneşti ; 
Curtea-de-Argeşi ; Câmpulung, Rucăr, Pajerea; Comana; Bucureşti, 
Chitila ; Ciocăneşti (7, Scordium Grec. enum, p. 48-non Lin,); Sinaia; 
Văleni din Prahova; Agapiea; Mânăstirea Neamţu (Chan, exsic,); 
Iaşi; Fălticeni, Mălin ; Broşteni, Schitul Rartu; în Dobrogea la Başchioi, 
Babadagh. 

$ 3. Verticilastrele multiflore forte aproximate, constituind ca- 
pitule terminale. 

4. T. Polium [.. spec. p. 792; Koch syn. p. 665; Benth. in DC, 
prodr. 19 p. 592 var. +; Rehb. ic. germ. 18 tab. 37 fig. 4 et5; Boiss, 
fl. orient. 4p.821.— 9, Iulie, August. La locuri aprice aride, În Doljiu 
spre viile de la Segarcea; Feteşti pe malurile Borcei; Valea-Satului la 
Zerneşti în Covurlui; Birlad la Crângu; Piatra; laşi la Şorogari; în 
Dobrogea la Măcin, Greci, Babadagh, lenisala, Constanţa, Bairam- 
dede.— Varieză: 

d. vulgare. Foile obovato-lanceolate, crenate, ele şi capitulele 
tomentoso-lanate, florile albide.—Synon. 7. Polium legitimum L.. |.-c. 
et auct. 7. pseudohassopus Sehreb. ap. Benth. ]. c. 7. album Poir. encyel. 
meth. suppl. 2 p. 770 (1812). Polium latifolium Mill. dict. n. 7 (1768). 

&. angustifolium. Foile lineare sau linear-oblungi mai totdeuna 
intregi, cano-tomentose; capitulele mai mici cam gălbenii. 

5. T. montanum |. spec. p.791; Koch syn. p. 663; Benth. in 
DU. prodr. 12 p. 593 ; Sehlechld. Lang. deutseh. 18 fig. 1878; Boiss. 
. orient. 4 p. 818. 7 supinum Jaeq. fl. austr. 5 tab. 417 (1778) vix L. 
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Ţ. montanum e. supinum Rehb. deutsch. fl. 18 p. 2% et ic. germ. tab. 37 
fig. 3. Polium montanum Mill. dict. n. 1 (1768). — 4. lulie, August. 

Locuri pietrâse, stânci, dărâmături de stânci în regiunea montană in- 

ferioră. Pe muntele Boamba la Pipirigu distr. Neamţu (Chan. exic.); pe 

dealurile gipsose la Barba-Ghicea lingă Caraclău în distr. Bacău (Br. 

miss.); pe costele schistose ale Teleajenului la Văleni din Prahova 

(Grec. in Br. prodr. p. 406). 

6. T. prostratum Schur in sert. transs. p. 30 (1553). 7. mon- 

lanum var. villosum Auersw. ap. Andre bot. zeit. vol. 15 p. 823 

(1855) -non Wild. spec. 3 p. 23 (1800). — 7. montanum a. încanum 

Schur enum. transs, p. 547 (1866). 7. montanum b. hirsutum Heldr. 

Boiss. fl. orient. 4. 819. 7. pannonicum A. Kern. est. bot. zeit. vol. 13 
p. 384 (1863). — Y. lunie, Iulie. Locuri petrose, stânci calcare. Ver- 

ciorova pe stâncile d'între Gura-Văei şi Dudaşi ; Valea 'Tesnei; Lai 
nici; Rucăr pe costele Gimbavului, 

LXXV. GLOBULARIACE A Lindl. nat. syst. p. 268. 

1. GLOBULARIA 7ourn. inst. p. 400 Lt. 265, 

1. G. Willkommii Nym. syll. p. 140 (18554); Wettst. globul. 

in bullet. de herb. Boissier tom. 3 ann. 1595 p. 278. G. vulgaris 

Sturm deutseh. fl. h. 27; Koch syn.p. 651; Rehb. icon. germ. 20 tab. 

196; DC. prodr. 12 p. 611; Willk. recherches p. 18. Boiss. fl. orient. 

4 p. 528; Sehlecht. Lang. deutsch. 18 fig. 1768 -non Lin. fl. suec. ed. 2 

p. 109 (1745) nec L. spec. pl. p. 139 nec L.. it. eland. p. 65. — d. lulie, 
August. Locuri petrose, dealuri, dar cu ierbă. Câmpulung, Nămăeşti. 

Diferă de G. vulgaris L. prin caulii săi mai mici, 10-25 *», iar 

nu de 20-40" înălţime şi mai subţiri ; prin foile sale prea puţin coriace 
sau aprope moi şi întregi, iar nu rigide, cartilaginose şi parte din cele 

radicale 3-5 dentate la virf cu dinţi tari; prin capitulele sale cu mult 

mai mici cam deprimate nu mari şi globose; prin caliciul său campa- 

nulat cu lobii lanceolaţi lineari şi aprope îndoit mai lungi de cât tubul, 
iar nu cu divisiunile scurte ce abia egalez tubul. 

LXXVI. PLUMBAGINACEA Lindl. |. e. p. 239. 

1. ARMERIA )|;//d. enum. h. berol. 1 p. 333. 

4. A. alpina Willd. enum. h. berol. 1 p. 533 (1809); Sturm 

deutsch. fl. h. 51; Rchb. icon. germ. vol. 17 tab. 99; Boiss. in DC. 

prodr. 12 p. 680. Statice alpina Hoppe ap. Koch syn. p.653. S. mon- 
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tana Mill. dict. Armevia alpina var. pumila Fuss verh. d. sicbenb. 
ver. ann. 1863 p. 201. — I. Julie, August. Stânci, păsciuni în regiu- 

nea alpină. Buceci pe Furnica (Grec. enum.p. 48) şi pe Caraimanu 
(Kmnecht) ; Ceahlău. 

2. A. elongata boiss. in DC. prodr. 12 p. 681 (1545) e sect. 

„Pleurotrichă* et spicule intra involucrum sessiles, folia inter se 

subeonformia. Statice elongata Hoftm. deuseh. îl. vol. 1 p. 150 (1791); 

Koch syn.p.652. Statice Armeria L. fl. suec. p.99 (1755)ex p.; Sturm 

deutsch. îl. h. 1, tab, 5. Armeria vulgaris Willd. enum. h. berol. p. 

153 (1509); Rehb. icon. germ. vol. 17 tab. 98 fig. 2. — 4, Iulie, Au- 

gust. Păsciuni, poeni, în regiunea montană inferioră. In Mehedinţi 

pe poena Ciolanului la 390 m, altit. 

2. STATICE /. gen. n. 3855 exp. 

Ş 1, Pulimoniem,. Scapii avend ramurile cilindrice sau prea uşior 

Lelragonice. 

1, S. Gmelini Willd. spec. pl. 1 p. 1524 (1797); Boiss. in DC. 

prodr. 12 p. 645; Rehb. icon. germ 17 tab. 90; Ledeb. fl. ross. 3 

p. 400; Boiss. fl. orient. 4 p. 859 var. g.— 8. scoparia Pall. ap. Willd. 

|. e. S$. glauca Willd. sec. Roem. et Sch. syst. veg. vol. 6 p.799(1820) 
— Vulg. Garofiţă-de-mare. Limba-boului. Limba peştelui. Sică. — 

d, August, Septembre. Prin locuri josnice halogene. Craiova, Co- 

mana; Slănic în Prahova; Lacul-Sărat; laşi, Tirgu-Frumos, Cotnari. 

2, S. iatifolia Smith in transact. soc. linn. lond. 1 p.250 (1791); 

Boiss, in DC. prodr. 12 p. 660; Ledeb. fl. ross. 3 p. 461; Boiss. fl. 

orient. 4 p. 564. Ș. coriaria Hottm. comm. gâtt.tab. 1 (1793); M. Bieb. 

Mt. e. 1 p. 249.— Y, lulie, August. Câmpuri la locuri aprice neculti- 

vate, în Dobrogea pe la Mangaliea, Tusla, Bairumdede, Copadin, 

Constanţa. 

Ş 2. Goniolimon. Scapii avind ramurile cu trei muchii expresiv 
aripate. 

3. S. tatarica |. spec. p. 395; Willd. spec. pl. 1 p. 1527; 

Ledeb. fl. ross. 5 p. 464. Goniolimon tataricum Boiss in DC. prodr. 

12 p. 652; ejus fl. orient. vol. 4 p. 854%; Rehb. icon. germ. vol. 17 

tab. 88. — d, Iulie, August. Locuri josnice udate, secate. În Doljiu la 

Segarcea, calea spre dealu viilor. 

4. S. Besseriana hoem. et Sch. syst. veg. 6 p. 789 (1820). 

Ş, încana M. Bieb. Îl. t, e. 1 p. 251 (1808); Ledeb. fl. ross.3 p.464- non 
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L. —— Goniolimon tataricum fi. angustifolium Boiss. in DU. prodr. 12 

p.635; Boiss. fl. orient. 4 p. 554. G. tataricum *p rubellum 'Traut. ap. 

Lindem. fl. cherson. 2 p. 120. — Y. lulie, August. Locuri arenose, 

locuri aprice, câmpuri, rupturi de coste. Galaţi, Bărboşi; Măcin; Pe- 
riclie, Gargalic; Constanţa, Mangalia. 

LXXVII. PRIMULACEA Vent. tabl. 2 p. 283. 

1. LYSIMACHIA /. gen. n. 205. 

1. L. punctata |. spec. p. 200; Koch syn. p. 668; DC. prodr. 5 

p. 65; Rehb.icon. germ. vol. 17 tab. 43; Boiss. fl. orient. 4p.9; 

Ledeb. fl. ross. 3 p. 28. — Vulg. (ălbenele. Flore-de-lângăre. Ierbă-de- 

lângore.— d, Păduri, tuferişe, la locuri umbrose umede, pe lingă păriuri. 

Vereiorova la gura Slătinicului; Cerneţi pe dealurile lorgutovei; Olă- 

neşti, Rimnic; Câmpulung; Sturzeni; Comana; în Neamţu pe la 

Hangu, Agapiea (Grec. enum. p. 39); Mânăstirea Neamţu (Chan. exsic.) 

f. verticillata Boiss. fl. orient. 4 p. 9; Grec. enum. p. 39. — 

L. vertici lata Pall. ind. taur. ex M. Bieb. fl. t. c.4 p. 141 (1808); 
DC. prodr. $ p. 65; Rehb. icon. germ. 17 tab. 44; foile ovate 

oblungi, lung peţiolate, florile verticilate şi mai lung pedunculate. — 

Adesea cu precedenta. 

2. L. vulgaris [.. spec. p. 209; Koch syn.p. 667; DC. prodr.8 

p. 65; Ledeb. fl. ross. 3 p. 27. Hchb. icon. germ. 17 tab. 45; Boiss. 

fl. orient. 4 p. 8. — Y, Iunie, lulie. Păduri, pe lingă periuri la locuri 

umbrose, prin lunci. Valea Motrului pe la Străhaea, Broşteni; 'Tis- 

mana ; Călimăneşti; Câmpulung; Titu, Găeşti; Sinaia (Grec. enum. 

p. 39), Buceci prin Valea-Babelor jos; Predeal ; Tutova pe la Pădu- 

rea- Tutova; Tirgu-Ocnei; Agapiea (Grec. 1. c.); Monăstirea Neamţu 

(Chan. exsic.); pe Borca şi la Broşteni pe Neagra: vulg. Gălbăşicară. 

3. L. Nummularia |. spec. p. 211; Koch syn. p. 668; DC. 

prodr. 3 p. 66; Ledeb. fi. ross. 3 p. 28; Rehb. icon. germ. 17 tab. 43; 

Boiss. fl. orient.4p. 9.— Vulg. Grălbenele de pădure. — , lunie, Iulie. Lo- 
curi umede prin păduri, pe lingă şianţuri şi gropi cuapă,lunei; specie 

forte vulgară (Grec. enum. p.39). Olăneşti, Rimnic; Comana; Bucureşti, 

Ciocăneşti. Buftea, Crivina; Agapiea; Mânăstirea Neamţu (Chan. exsic.); 

Broșteni ; Fălticeni; laşi pe la Nebuna şi Niţelea. 

2. SAMOLUS 1. gen. n. 223. 

4. S. Valerandi [L. spec. p. 245; Koch syn. p. 681; DC, 
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prodr. 8 p. 73; Ledeb. îl. ross. 3 p. 51; Rchb, icon. germ. 17 tab. 42; 
Boiss. 1]. orient. 4 p. 5. — |, lunie, Lulie. Locuri mlăştindse, stufuri de 
bălți; în Dobrogea pe la Mamaca şi Lusla; Galaţi prin stufurile 
Brateşiului. 

3. ANAGALLIS /. gen. n. 206. 
|. A. arvensis [.spec.p. 211; Sturm deutsch. (|. h. 1; Koch syn. 

p. 668; DC. prodr. 8p. 69exp. A. phoenicea Lam. fl. fe. 2 p. 285 (1778); 
Ledeb. fi. ross. 3 p. 29; Rehb. icon. germ. 17 tab. 41; Boiss. fl. orient. 4 p. 6. — Vulg. Intiţă. Ochişior. Rocoină. Selipeți. — (0) Totă 
vara. Prin porumbişti, grâne, pe la garduri rustice, drumuri; specie 
comună (Grec. enum. p, 39). Olăneşti, Rimnic; Pucureşti, Chitila ; 
Câmpina , Brebu, Breaza ; Beceni; Brăila; Focşiani; Monăstirea 
Neamţu (Chan, exsic.); Măcin, Tulcea. 

2. A. cerulea Schreb. spicil. fl. lips. p. 5 (1771); Lam. fl. fe. 2 
p. 289; Kocli syn. p. 669. — A, arvensis £. cerulea Ledeb. îl. ross. 3 p. 30; Rehb. ic. germ. 17 tab. 4] ; Boiss. fl. orient. 4 p. 6.— Totă vara. Aceleaşi numiri populare. Prin asemenea locuri ca precedenta, 
dar mai rară. Brăila, Bărboşi, Galaţi; Berlad ; în Dobrogea pe la Mă- 
cin, "Tulcea, Constanţa. 

4. CENTUNCULUS 1. gen. n. 145. 
I. C. minimus |. spec. p. 169; Sturm deutsch. fl. h. 30; Koch 

syn. p. 669; DC. prodr. 8 p. 72; Ledeb. fl. ross. 3 p. 30; Rchb. icon. 
germ. 17 tab. 41. — Q) Iunie, Iulie. Locuri umede cam umbrose, tur- 
biere scurse; la Galaţi în pădurea Dimia la Pescăriea-Antache pe 
ţermii Brateşiului, sporadică. 

5. ANDROSACE 1. gen. n. 19. 

Ş 1. Anuale sau bienice. 
|. A. maxima L. spec. p.203; Koch syn. p. 672; DC. prodr. 8 

p. 53; Ledeb. fl. ross. 3 p. 20; Rehb. ic. germ. 17 tab. 70; Boiss. fl. 
orient. 4 p. 18. A. Tauscheri Gandog,. in exsic.! —C) Aprilie, Maiu. Pe 
coste, câmpuri la locuri cu icrbă. Roman; Galaţi; Tulcea, Nicoliţel. 

2. A. elongata |. spec.p. 1668; Koch syn. p.672; DC. prodr. 8 
p. 93; Ledeb. fl. ross. 3 p. 20; Rchb. ie. germ. 17 tab. 69; Boiss. fl. 
orient.4p. 17.—CQ) Maiu-lulie. Locuri deschise prin i&rbă, locuri cam 
năsipose. Bucureşti; Her&strău, Băneasa; Chitila la Ceret; Podu-Tur- 
cului la Dehaci, 
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$ 2. Perenice. 

3. A. lactea |. spec. p. 204; Koch. syn. p. 671; DC. prodr. 5 

p. 51; Rehb. ic. germ. 17 tab. 70. A. pauciflora Vill. dauph. 2 p. 477 

(1787). A. longiseta Sehur sert. transs. n. 2313 b. (1853). — Y, lulie, 

August. Stânci, in regiunea alpină. Buceci. 

4. A. obtusifolia All. fl. pedem. 1 p. 90 tab. 46 fig. 1 (17835); 

Koch syn. p. 671; DC. prodr. Sp. 51; Rehb. ic. germ. 17 tab. 70. 

A. lactea VIll. dauph. 2 p. 476-non L. A. Chamejasme Wult in Jacq. 

collect. 1 p. 194 (1773) sub A. villosa ap. kochl. c.-non L. spec. 

p. 203. — , Iulie, August. Stânci în regiunea alpină. Buceci pe Ca- 

raimanu (Knecht.), pe Costila în Valea-Albă, la 1300 m. alt. 

5. A. Chamzejasme Ilost. syn.p. 95 (1797); koch syn. p. 671; 

DC. prodr.Sp.51; Ledeb. fl. ross: 3p. 18; Rehb. ic. germ. 17 tab. 71.— 

A. villosa Jacq. fl. austr. tab. 332-non L. spec. p. 203. — 4, lunie- 

August. Stânei şi locuri cu ierhă sau muschi, în regiunea alpină. Bu- 

ceci pe Costila în Valea-Albă la 1700- 1800 m. alt. 

6. A. arachnoidea Schutt analecta bot. p. 17 (1554). A. villosa 

Baumg. en. transs. vol. 1p. 133 (1516); Auet. transs. plur. et Rehb. ic. 

germ. 17 tab. 71 fig. 4et5-vix L. spec. p.203; A. articulata Sehur en. 

transs. p. 551 (1566).— Vulg. Laptele-Stâncei.— I, lunie - August. Stânci 

alpine. Buceci pe Caraimanu (Knecht.) şi pe Costila în Valea- Albă; 

Ceahlău. 

6. PRIMULA 1. gen. n. 17. 

1. P. longiflora All. fl. pedem. 1 p. 92 tab. 39 (17855); Sturm 

deutsch. fl. h. 14%; Koch syn. p. 673; DC. prodr. $ p. 45; Rehb. icon. 

germ. 17 tab. 51. — d, lunie, lulie. Stânei, locuri cu ierbă, păseiuni 

pe coamele alpine. Negoiu; Buceci prin valea Caraimanului sus 

(Knecht.), pe Costila în Valea-Albă la Buşteni, frecuentă. 

2. P. acaulis Jacq. miscell. 1 p. 158 (1778); Sturm deutsch. 

11. h. 14; Koch syn. p. 673; Boiss. fl. orient. 4 p. 24. P. verisg. 

acaulis L. spec. pl. ed. 1753 p. 143. P. vulgaris Huds. îl. angl. p. 70 (1762); 

Sm. fl. brit. p. 2292. P. silvestris Scop. fl. carn. 1 p. 132 (1769); 

Rehb. ic. germ. 17 lab. 50. P. grandiflvra Lam. fl. fr. 2 p. 248 (1778) ; 

DC. prodr. 8 p. 37. —  Y Maiu, lunie. Poeni, locuri cu isrbă pe 

lângă păduri în regiunea dealurilor mari. Cerneţi pe dealurile Bres- 

niței şi lorgutovei; Craiova pe dealurile de la Podari şi Breasta; laşi 
la pădurea. Băltăgani; Văratie, Piatra. 
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3. P. elatior Jacq. miscell. 1 p. 158 (1775); Sturin deutsch. (1. 
h. 14 non sat bona: Koch syn. p. 674; Ledeb. fl. ross. 3 p. 9; Rehb. 
ie. germ. 17 tab. 49; Sag. et Schn. carp. centr. 2 p. 380. P. veris f. 
elatior |. spec. ed. 1753 p. 143. P. elatior var. carpatica. Griseb et 
Sch. iter hung. n. 142 (1552); Sag. et Schn. 1. e. p. 581. P. carpatica et 
P. elatior Fuss transs. exc. p. 534. — P. intricata Janka in linn. vol. 30 
p. 990, quoad stirpem transsilvanicam -non Gren. et Godr. P. montana 
Schur enum. transs. p. 553(1566).— d, Aprilie, Maiu. Păduri montane 
subalpine. Valea-Mare în Muscel; Buceci, în tot coprinsul dela Sinaia 
pînă la frontiera despre Predeal, exemplare în mare parte datorite 
amicului W. Knechtel; Câmpulung (Grec. enum. p. 39); în Bacău la 
Comăneşti ; Valea-Adincă în laşi. 

Unii autori, de la Grisebach încoce, se silesc a stabili oarecare 
deosebiri între P. elatior Jacq. şi P. carpatica Griseb. et Sch. care ar 
avea scapii, foile şi pedunculeie mai glabre, iar caliciurile unor spe- 
cimene par a fi intru-câtva mai ampliate. Însă aceste deosebiri sunt 
slabe şi puţin apreţiabile faţă de unele exemplare; astfel, ele nu 
pot fi de o valore suficientă spre a servi drept caractere specifice con- 
stante şi nediscutabile. Heuffel, A. Kerner şi Simkoviei consideră aceste 
plante drept o specie şi nu lipsim de a ne pune în acord cu denşii. 

E] 

P. officinalis Jacq. miscel. 1 p. 159 (1778); Sturm deutseh. 
A. h. 14; Koch syn. p. 674; Ledeb. fl. ross, 3p. 8; Rehb. ic. germ. 17 
tab. 49. P. veris a. officinalis L. spec. p. 204. P. veris Lelua, Monogr. 
p. 27. P.pannonica A. Kern. sched. spec. n. 1371 (1586).— Vulg. Angliei. 
Ciuboţica-cucului. "Țiţa-vacei. — YI, Aprilie, Maiu. Locuri cu I6rbă, li- 
vedi de pomi, crânguri şi poeni de păduri. Dealurile lorgutovei şi Po- 
roinei la Cerneţi; Câmpulung, Nămăeşti, Conţeşti ; Câmpina (P. elatior 
Grec. enum. p. 39-non Jacq.), Sinaia; Bărcăneşti, Ghighiu; Buzău 
pe la pădurea Crângul şi în pădurea Ciolanilor ; Birlad la Virlez ; Vaslui 
la pădurea Lipovăţu ; laşi; Buhuşi; Piatra. 

5. P.suaveolens Pertol. in Desv. journ. de bot. ann. 1812 
p. 76; Koch syn.p. 674; Rchb. ie. germ. 17 tab. 50; Boiss. fl. orient. 4 
p. 25. P. Columne Ten. fl. nap. 1 p. 54 (1811)2; ejus syll. plant. fi 
napol. ann. 1831; A. Kern. Sched. spec. n. 1370. P. officinalis var. 
suaveolens Velen. fl. bulg. p. 477. — 4, Aprilie, Maiu. Stânei, locuri 
petrose în regiunea montană. Valea 'Țesnei la Gaura-Fetei (A. Degen); 
muntele Coziea; Conţeşti şi Valea-Mare; Câmpulung ; Comarnic ; Si- 
naia, Buşteni, Predeal; Piatra la Vaduri; în Rarău pe Piatra-Zim= 
brului. 
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6. P. Auricula [. spec. p. 205; Sturm deutsch. (1. h. 14; Koch 

syn. p. 675; DC. prodr. 8 p. 37; Rchb. ic. germ. 17 tab. 52, fig. 2; 

Sag. et Schn. carp. centr. 2 p. 381. — Maiu, lunie. Stânci calcare în 

valea Cernei între punctu Schitu şi Arsasca (Sab. Stef.); valea "Ţesnei 

la (Gaura-Fetei. 

7. P. minima |. spec. p. 205; Sturm deutsch. fl. h. 29; Koch 

syn. p. 678; DC. prodr. vol. 8 p. 39; Rehb. ic. germ. 17 tab. 59, 

fig. 1,2; Boiss. fl. orient. 4 p. 31. — Y, Aprilie-lulie. Pe coamele şi 

virfurile alpine. Godeanu; Păpuşea; Buceci pe Furnica şi pe Virfu- 

cu-Doru (Grec. enum. p. 39). 

7. CORTUSA /. gen. n. 195. 

|. C. Matthioli L. spec. 206; DC. prodr. Sp. 55; Rehb. icon. 

germ. 17 tab. 40; Neilr. diagn. p. 105; Sag. et Sehn. carp. centr. 2 

p. 383. C. Matthioli var. b. villoso-hirsuta et var. d. grandissima Schur 

enum.transs. p. 556(1566).— Y, Maiu, Iunie. Locuri umbrose umede, pe 

stânci, prin păduri în regiunea montană. Buceciprin valea Peleşiului, 

valea Babelor (Grec. enum. p. 40), valea Caraimanului, la Peşterea- 
Ialomiţei (Knecht.) 

f. pubens Schott Ny. Ky. analect.bot.p.17 (1554)pro spec.; Rehb. 

|. e. tab. 61. Cortusa Matthioli var. a) pubens et. var. c) glabrescens 

Schur enum. transs. p. 556 (1866). C. Matthioli var. sibirica Andrz. ap. 

Sagorski et Schn. carp. centr. 2 p. 383.—Stânci, marginea periurilor, 

prin văile adinci umbrose şi umede. Valea Oltului de la Coziea în sus, 
muntele Coziea pe la Stănişioara; Dimbovicioara ; Ceahlău (Knecht.); 

Rarsu pe subt blocurile eratice lângă Schit. 

8. SOLDANELLA /. gen. n. 100. 

|. S. montana Willd. enum. h. berol. 1 p. 192 (1809); koch 

syn. p. 679; Rchb. ic. germ. 17 tab. 46 fig. 3; Gren. Godr. fl. fr. 2 

p. 461; Sag. et Schn. carpat. centr. 2 p. 384. Soldanella alpina Schm. 

fl. bohem. 2 p. 49 (1793); DC. prodr. 8 p. 58 ex p.-non L.—g, Maiu- 
lulie Stânci în regiunea alpină superioră. Negoiu pe Podeanu; Buceci 

la Virfu-cu-Doru şi Furnica (Grec, enum. p. 29); pe Babele şi Carai- 

manu (Knecht.), pe Costila. 

2. S. alpina [,. spec. p. 206; Sturm deutsch. fl. h. 20: koch 
syn. p. 679; Rchb. ic germ. 17 fig. 1 et 2; Gren. Godr. fl. fr. 92 p.461; 

Sag. et Schn. carpat. centr. 2 p. 384; DC. 1. c. ex parte. — Y, Maiu- 

lulie. Stânci în regiunea alpină superidră. Buceci; (eahlău. 
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f. hungarica, S. hungarica Șimk. enum. transs. p. 461 (1886); Î. Barth exsic.! are tote caracterele speciei 'S. alpina L. de care se deosebeşte numa prin florile sale cu puţin mai micutele. — Buceri pe Costila. 

3. S. pusilla Baumg. enum. transs. 4 p. 138 (1816); Sturm deutsch. fl. n. 41; Koch syn. p. 680; Rehb.ic. germ. 17 tab. 46 fig. 4 et 5; Gren. Godr. fl. fr.o p. 461 sub observatio. S. Clusii Gaud. fl. helv. 2 p. 76 (1828)-non Schm. fl. bohem. (1793). — %, Maiu- Iulie. Stânci în regiunea alpină superidră. În munţii Godeanului. frecuentă; Negoiu pe Podeanu; Buceti (Br. et Knecht.)! 

LXXVIII. PLANTAGINACE E Lindl. nat. syst. p. 267. 
1. PLANTAGO 7. gen. n. 12, 

$ 1. Scapice : acaule, foile rosulate, scapi spiciferi şi afili. 
* Perenice. 
1. P. major [.. spec. p. 163; Sturm deutsch. fl. h. $7; Koch syn. p. 655; Desne in DC. prodr. vol. 13 sect. I p. 694; Schlechtd.' Lang. deutsch. 20 f. 2005. —V ulg. Pătlagină. Plătagină.— E, unie- Octom- bre. Locuri inculte şi de cultură, pe lângă căi şi locuinţe ; specie forte comună (Grec. enum. p. 48). Severin; Craiova ; Olăneşti, Rimnic ; Clo- mana; Bucureşti; Ploeşti; Galaţi; Bacău; Neamţu (Chan. exsic. Dr: Broşteni ; Fălticeni; laşi. 
f. sinuata. — P. latifolia sinuata Bauh. pinax p. 189 (1764)..2 sinuata Lam.in Poir. encyel. meth. 5 p. 370 (1804) ex descriptione. P. media procera Sond. ap. Koch. c. Foile mari erecte grose lung peţiolate, denticulate mai ales spre bază sai chiar inciso-lobate ; scapii robusti, erecţi, trec peste 30“ lungime; spicurile forte lungi dense cilindracee în- trec bine nivelul foilor. — Locuri josnice şi cam saline. Severin spre Schela-Cladovei; Galaţi spre Brateşti, Constanţa pe la tăbăcărica de la Anadolchioi, 
i. intermedia Desne |. c. p.695.— P. intermedia Gilib. elem, bot, pr. 1 p. 123 (1798); Rehb. icon. germ. 17 tab. 86. Cam de 10 «" înăl- jime; foile mici, ovate denticulate sau dentato-subincise către bază, sunt peţiolate subcoriace; scapii erecţi, sau adscendenţi, întrec foile prin înălţimea lor. — Locuri arenâse cam umede pe pruntişul toren= telor sau apelor scurse. Mânăstirea Horezu ; Câmpina. 
2. sabulosa. Foile de mărime mediocră, subţiri, de un verde-palid, lungicel şi subțire peţiolate, 5- nervate, glabre întregi sait uşurel si- nuato-dentate ; seapii erecţi, subţirei, 'ca de 15-20*« întrec foile prin 
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inălțimea lor, spicurile lungicele subţiri au florile intrerupte către bază, 
dar mai condensate spre virf. Seamănă bine cu formele mari de /. 

minima DC. insă la acesta spicurile nu depăşesc nivelul foilor.—Olă- 

neşti ; Bucureşti; Tulcea. 

2. P. Cornuti (Gouan ill.p. 6 (1773); DC. prodr. 13 sect. 1 

p. 695; Koch syn. p. 656; Rehb. ic.germ. vol. 17 tab. 77; Gren. Godr. 

fl. fr. 2p. 720. P. Tabernemontani Baumg. en. transs. | p. 89 (1816). 

P. (ouani Spreng. syst. 1 p. 251 (1824). P. limosa Kit. ap. Koch syn. 

cd. 1 p. 597 (18537). — d, lunie- August. Locuri năsipose sărate 

pe lângă litoralul Mărei Negre la Constanţa pe la Tăbăcărie spre Ma- 

maea, copios. 

3. P. sibirica Poir. encycl. meth. suppl. 4p.433(1816); Desne 

in DC. prodr. 13 sect. ] p. 965; Neilr. diagn. p. 106-non Ledeb. fl. 

ross, 5 p. 478 „quae ob capsulam octospermam ad aliam speciem spec- 

tat* — P. astatica Ledeb. fl. alt. 1 p. 143 (1830)-non L. nec Lam. 

P. Cornuti Guebh. pl. moldav. n. 569 exsie. ap. Desne 1. c.-non 

Gouan nec Jacq. P. Schrarzenbergiana Schur enum. transs. p. 56| 

(1866). — I, lunie- August. Locuri arenose josnice în albiea Siretului 

pe la Măgureni în Tecuci; Piatra. 

4. P.gentianoides Sibih. etSm. fl. graec. 1 p. 101(1500); Desne 

in DC. prodr. 13 sect. | p. 721; Rchb. ic. germ. 17 tab. 78. Neilr. 

diagn. p. 106. P. ulginosa Baumg. en. transs. | p. 89 (1816); 

Hoem. et Sch. syst. veg. 3 p. 112.— d, lunie- August. Locuri umede 

cu muschi şi sfagnuri în regiunea alpină. Muntele Godeanu pe virf şi 

la Riu-Şeţ: Tigvele in Gorjiu; culmea Negoiului. 

5. P. media [.. spec. p. 193; Sturm deutsch. fl.h. 83; Kochsyn, 

p. 656; Desne 1. c. p. 697; Rehb. ie. germ. 17 tab. 56; Sehlechtd. Lang, 
deutsch. 20 f. 2007. — Vulg. Pătlagină-mole. Pătlagină-bună, Plă- 

tagină. — 4, Maiu -lulie. Livedi, ograde de pomi, pe lângă căi; specie 

forte comună (Grec. enum. p. 48). — Severin; Câmpulung ; Câmpina ; 

Comana; Bucureşti, Chitila, Ciocăneşti; Ploeşti; Neamţu; Broşteni; 
Schitul-Rar&u. | 

î. oblongifolia (Schur enum. transs. p. 563 pro speeie).— Bacău; 
Tulcea. 

6. P. lanceolata |. spec. p. 164; Sturm deutsch. fl, h.7; 
Koch syn. p. 686; Desne in DC. prodr. 13 secţ.. 1 p, 714; Rehb. ic. 

germ. 17 tab. 86 ; Sehlechtd. Lang. deulsch. 20 f. 2009. P. lanceolata 

et P. decumbens Rehb, germ. exe. p. 396- non Forsk. — 4, Maiu - 



PLANTAGINACEAE 493 

Septembre. Locuri inculte, pe lângă căi şi locuinţe, coste etc.; specie 

forte comună (Grec. enum. p. 48). Severin; Craiova; Horezu; Câm- 

pina ; Bucureşti, Perişi ; Comana; Predeal; Neamţu; Broşteni, Schitu) 

Rartu. 
3. irrigua Desne in DC. prodr. 13 sect. 1 p. 716 (1852). P. altissima 

Jaeq. obs. bot. 4 p. 5 (1771); Rehb. germ, exe. p. 396; Koch syn. ed. 1 

p. 597; DC. (|. fr. 3 p. 377 -non L.— oile lanceolate sau lineari-lanceo- 
late, lung peţiolate, la virf şi la bază atenuate, obscur-denticulate, cu 
5 nervuri, forte glabre; spicurile oblungi cilindroide, glabre. — Sol 

humifer. Bucureşti ; Predeal: Iaşi. 
“. hungarica W. et Kit. rar. hung. tab. 203 (1812) pro specie; 

Sehur enum. transs. p. 564. P. lanceolota var. d. capitata Desne 

]. e. —*Foile lineare sau lineari-lanceolate, scurt peţiolate, 3-nervate, 

elasbriuscule sau părose cu osebire pe paginea inferidră, peţiolurile 

dens şi roşeat-părose cum şi seapii ale căror spicuri sunt ovate sau 

ovato-cilindrice. — Bucureşti ; Comana ; Ploeşti. 

7. P. capitata Iloppe et Ilornsch. in flora ann. 1526 suppl. |. 

p. 72; A. Kern. sched. n. 1430 P. sericea W. et Kit. rar. hung. 2 

p. 163 (1805)- non Ruiz et Pav. fl. peruv. (1794). P. rubens Host f|. 

austr. 1 p. 211 (1827). P. Argentea auct. nonul.-non Chaix în VIII. 

dauph. 1 p. 376 (1786) cujus stirps „foliis latioribus et breviori- 

bus quinquenerviis utrinque argenteo-sericeis* differt. — 4, Iulie, 

August. Buceci (Knecht.), Poeana-Costilei. 

8. P. montana Lam. illustr. n. 1670 (1791); Sturm deutsch. 

fl. h. 88; Koch syn. p. 686; Rehb. ic. germ. 17 tab. 83; Desne in DC. 

prodr. 13 sect. Ip. 717; Schlechtd. et Lang. deutsch vol. 20 fig. 2012.— 

P. atrata Hoppe taschenb. ann. 1779 p. 85. P. alpina Vill. dauph. 2 

p. 302-non L. — P. saratilis M. Bieb. fl. t. e. 1 p. 109 (1808) sec. 

cl. Koch et Schleeht. Il. ce. ab P. montana Lam. non difteri nisi brac- 

teze nigro-fusca, stria dorsali viride. — d. lulie, August. Locuri năsi- 

pose pe pruntişul riurilor în regiunea alpină. Pe Godeanu şi Tutila ; 

Parîngu; Buceci în valea Ialomiţei la Schit şi la Obersiea-lalomiţei. 

9. P. maritima |. spec.p. 165; Sturm deutsch. fl. h. 58; Koch 

syn. p. 688 var a et f; Rchb. ic. germ. 17 tab. 81; Sehlechtd, et 

Lang. deutsch. 20 p. 38 fig. 2015 P. Wulfenii Willd. enum. h. be- 

rol. 1 p. 161 (1809); Desne in DC. prodr. 13 sect. I p. 729— lunie- 

Septembre. Locuri arenose umede josnice cam sărate; în Dobrogea 

la Constanţa, partea de la Canara şi Anadolchioi. 

Grecescu D Dr.—C. 132%, 34 
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** Anuale. 

10. P. tenuiflora W. cl Lil rar. hung. tab. 39 (1500); Desne. 

in DC. prodr. 13 sect. I p. 697; Rchb. ic. germ. 17 tab. 8%; Ledeb. fÎ. 

ross, 5. p. 476; Neilr. diagn. p. 107.— 4, lulie-Septembre. Câmpuri 

aprice, la locuri halogene. Brăila, de la Monumeut către Lacul-Sărat. 

Ş 2. Caulescente: avend cauli foliaţi ramoşi, peduneule axilare 
capitulifere. 

11. P. arenaria W,. el Kit. rar. hung 1 p.5l tab. 5l (1801) 

Ioch syn. p. 639; Desne in DC prodr. 13 sect. 1 p. 725; Rehb. icon. 

germ. 17 tab. 55; Schlechtd. Lang. deutseh. vol. 20 fig. 2020. Plan- 

tago Psyllium Auct. ex. p.-non Lin. — (0) Iulie, August. Locuri are- 

nose, arenoso-humifere uscate, aprice, petrişiuri m&nunte. Şimian, 

Hinova; Craiova, Circea, Segarcea; Stolnici; prunturile Cricovului 

de la Urlaţi spre Valea-Boului; Valea Slănicului de la Buzău spre 

Beceni (Grec. p. 43); Tigăneşti, Tecuci; in Dobrogea forte frecuent. 

CLASA V 

DICOTILEDONE APETALE HERMAFRODITE 

LXXIX AMARANTACEAE FR. Br. prod. 1 p. 413. 

1. AMARANTUS 1. gen. n. 1000. 

Ş 1. Pericarpul membranaceo-capsular pixidariu dehiscent. 

* Florile congeste întocmind spicuri lungi, rămose, paniciforme, 

lerminale adesea şi axilare; periant 5-mer; stamine 5. 

i. A. retrofiexus [,. spec. p. 1407; koch syn.p. 691; Mogq.- 

Tend. in DC. prodr. 13 sect. 2 p. 258; Ledeb. fl. ross. 3 p. 856; 

Schlechtd. et Lang. deutsch. 9 fig: 862. A. spicatus Lam. dict. eneyel. 
1 p. 117 (1752) non Bast.— Vulg. Ştir. — (0) lulie-Septembre. Locuri 

inculte ruderale urbane şi rurale, drumuri, garduri, locuri, virane ; 

specie forte comună ((ărec. enum. p. 49). Severin, Cerneţi ; Craiova; 

Rimnie; Câmpulung; Bucureşti; Comana : Buztu ; Brăila ; laşi. 

9 A patulus Bertol. comm. ital. neap. 19, tab. 2; Gren. Godr. 

(]. fr, 3 p. 4. A. ehlorostachys Auct. ex. p.-non Willd — (0) lulie-Sep- 

tembre. laşi ; probabil introdus. 

Ş A. caudatus L,. spec. p. 1406. —Vulg. Busuioc-roşiu.— 0) lu- 

lie-Septembre. În horticultură, introdus, vulgarizat, 
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** Florile intocmind glomerule axilare distante; periant 3-mer ; 

stamine 5. 

2. A. Blitum |. spec. p. I405-non plerum. auct. A. Bhitum 

a. silvestris Moq.-Tend. in DC. prodr. 13 sect. 2 p. 263; Ledeb. fl. 

ross. 3 p. 8595; A. silvestris Desf. cat. h. paris. ann. 1804 p. 44 et 

ann. 1815 p. 52; Koch syn. p. 690; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 9 

î. 899. A. pallidus M. Bieb. îl. t. c. 2 p. 399 (1808). — Vulg. Știr. — 

(-) lulie- Septembre. Pe lingă garduri rustice, pe lingă ziduri vechi, şi 

prin locuri de cultură. — Bucureşti (Grec. enum. p. 49). 

Ş 2. Pericarpul cam gros sau subcărnos nedehiscent (Fuzolus 

Rafin.) 

3. A. viridis |.. spec. p. 1405-non plerum. auct. Euzolus virilis 

Moq.-Tend. in DC. prodr. 13 vol 2 p. 273; Nym. consp. p. 622 exclus, 

synon. Albersia viridis Kunth fl. berol. 2 p. 144 (18338); Ledeb. fl. 

ross. 3 p. 859. Amarantus Blitum plerum. auct.- non L. Schlechtd. Lang. 

deutsch. 9 f. 860. A. commutatus A. Kern. cest. bot. zeit. ann. 1875 

p. 194.— Vulg. Știr-prost. — () Iulie-Septembre. Pe lingă garduri, 

pe lingă ziduri şi căi prin locuri de cultură şi locuri virane; specie 
forte comună. Bucureşti. 

2. POLYCNEMUM /. gen. n. 33. 

1. P. arvense [. spec. p. 50; Sturm deutsch. fl. h. 44; Koch 

syu. p. 694%; Moq.-Tend. in DC. prodr. 13 sect. 2 p. 335. P. majus A. 

Braun in Koch taschenb. p. 436 (1544); Koch syn. p. 695. P. arvense 

a. longifolium. Neilr. diagn. p. 109 (1567). —() lulie- Septembre. Tărâm 

humifer arabil, petrişi cu ierbă; prin locuri de cultură, pe la drumuri, 

în regiunea câmpiilor. Giurgiu, Băneasa, Gurbanu, Comana; Brăila, 

Galaţi ; Tulcea; Constanţa; Mulflatar, Bairamdede. 

2. P. verrucosum Lang. in syllog. ratisbon. | p. 179 (1824); 

Moq.-Tend. in DC. ]. e. — P. arvense var. fi. brevifolium Neilr. diagn. 

p, 109. — (Q) lulie- Septembre. Locuri arenose. Sehela-Cladovei, Du- 

dași; Călimăneşti ; Gara-Feteşti. 

LXXX. PHYTOLACCACE A Endl. gen. 975. 

1. PHYTOLACCA 7. gen. n. 585. 

|. Ph. decandra [.. spec. p. 233; Kochsyn.p. 691; Moq.-Tend. 

in DC.prodr. 13 sect. 2 p.32.Fenzl in Ledeb. fl. ross. 3 p.688. — Vulg. 

Cârmes. Cârmes-vegetal. Rumedră. — d. lulie, August. Originară din 
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America septentrională, introdusă şi naturalizată. Broşteni, Străhaea ; 
Craiova ; Tirgujiul; Bucureşti; Brăila; Monăstirea Neamţu (Chan. 

exsic.); laşi; Botoşiani. 

LXXXI. CHENOPODIACE E Lindl. nat. syst. ed. 2. 

Trib. | SPIROLOBEE. Embrionul spiral, semința fără sau cu peri- 

sperm mic bipartit excentric; foile cilindrice cărnose. 

1, SALSOLA Garrn. fruct. ] p. 359. 

4. S. Kali LL. spec. ed. 1755 p. 222; Koch syn. p. 692; Moqg.- ? 

Pend. in DC. prodr. vol. 13 sect. 2 p. 187; Fenzl in Ledeb. fl. rosz. 2 

p. 797 ; Sehlechtd. Lang. deutsch. 9 fig. 900. — Varieză: 
a. erassifolia Fenzl |. c. — S. Kali L. genuina; 5. Kali a. vulgaris 

Koch 1. e. p. 693. $. Kali 2. irta Moq.-Tend. |. c. $. rosacea Cav. ic. 3 
p. 44 t.286 (1794)- non L. — Kali Tragus Scop. fl. carn. p. 175 (1760). 

Portul difus, rareori erect; foile la început cărnose stricte, în urmă cu 

totul tari sublanceolato-subuiate cu mucron spinescent, baza lor di- 

latată. Plantă hirtă sau hispido-glabră (lusus 1 Fenzl |. c.) sau cu totul 
glabră (lusus2 FenzI 1.c.). S. Zragus M. Bicb. lănd. kasp. p. 142 (1800).— 

(0) lulie - Septembre. Locuri sărate sau şesuri argiloso-arenose, ţăr- 

mii maritimi. Scehela-Cladovei, Dudaşi; valea Slănicului din Buzeu 

(S. Tragus Grec. in Kanitz pl. roman add. n. 1592); Ciulniţa, Feteşti; 
Constanţa, Tuzla, Mamaea. 

f. angustifolia Fenzl |. c. Cu portul erect şi ramurile orizontal- 

întinse; foile caulinare şi ale ramurilor, a rar şi cele florale, flascide 
şi deflex-eurbate, cilindroide dar la bază dilatate, scurt mucronate ; 
aripa perigonică scurtă. Plantă mai mult sau mai puţin hirtă sau 

scabră (lusus 1 et 2 Fenzl 1. c.p. 799) sau cu totul glabră şi avend 

foile mai lungi, mai lăticele şi mai flascide în cele din urmă (lusus 2 

Fenzl. |. c.). — 5. Tragus L. spec. p. 322; Jacq. enum. p. 42. 8. Kali 

5. brevimarginata Koch |. c.; S. Kali f. Tragus Moq.-Tend. |. e. — 

Giurgiu, Sloboziea, Odăile-Arsake; Lacul-Sărat şi prin Bărăganul lalo- 

miţei; Constanţa, Caracoium, Gargalic ; Tulcea, Malcoci. 

2. SUAEDA Josh. /l. asypt. arab. p. 62. 

i. S. salsa Pall. illustr. p. 46 tab. 39 (1803); Fenzl in Ledeb. 

fl. ross. d p. 785; Boiss. fl. orient. 4 p. 942. Chenopodium salsum L. 
spec. ed. 1 p. 221; Salsola salsa L. spec. ed. 2 p. 324. Chenopodium 

maritimum Ș. M. Bieb. fl. t.c. 1 p. 182 (1808). Schoberia salsa C. A. 

Meyer in Ledeb. fl. alta. 1 p. 405 (1829). — (-) lulie, August. Locuri 
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sărate : pe lingă salinele Tirgu-Ocena ; țărmurile mărei la Gionstanţa, 

rară. — An Sehoberia salinaria Schur enum. transs. p. 565? 

2. S. maritima Dumort. fl. belg. p. 22 (1527); Fenzl in Ledeb. 

[]. ross. 3 p. 756; Boiss. fl. orient. 4 p. 941. Chenopodium maritimum. 
[. spec.p. 321 (1762). Suaeda chenopodioidles Pall. illustr. p. 46 (1805). 

S.maritima Moq.- Tend. chenopod. p. 127 var. 2. — Sehoberia maritima. 

C.A. Mey. in Ledeb. fl. alt. |. p. 400; Koch syn. p. 692; Sehleehtd. Lang. 

deutsch. 9 fig. 599. Chenopodina maritima Moq.-Tend. in DC. prodr. 15 

part. 2 p. 161 var s. — 2) lulie, August. Şesuri inculte la locuri sărate. 

Balta-Albă (Grec. in Kanitz pl. roman. addit. n. 1589; Grec. enum. 

p. 49); Brăila pe lingă Lacul-Sărat; Galaţi prin partea de jos spre 

Brateşi ; în Prahova pe la Prăjeni. 

Nota. — În herbariul General European posedăm pe Suaeda 

splendens (ren. (Godr. ap. Janka, recoltată chiar de Victor de Janka 

in Dobrogea pe lingă Lacul-Razim. 

3. HALIMOCNEMIS (. 1. Mey-. in Ledeb. /l. alta. I(ex p.) 

1. H. triandra Moq.-Lend. in DC. prodr. 13 part. 2 p. 197 (1845). 

Polyenemum triandrum Pall. iter. | app. p. 485 tab. D fig. 2 (1771). 

Anabasis triandra M. Bieb. lănd. kasp. p. 154% (1500). Malimocnemis 

Volvox C. A. Meyer in Ledeb. fl. alta. 1 p. 382 (1829). Petrosimonia 

Volvo Bunge anab. p. 52 (1862); Boiss. (l. orient. 4 p. 972. — (0 lulie, 

August. Şesuri aprice, în apropiere de locuri sărate. Brăila de la 

Monument spre Lacul-Sărat; malurile Borcei la Feteşti. 

2. H. crassifolia (. A. Mey in Ledeb. fl. alta. lp.585n.5 

(1927); Ledeb. fl. ross. 3 p. 830. H. alternifolia Mog. Tend. in DC. 

prodr. 13 part. 2 p. 198 (1549). Policnemum crassifolium Pall. illustr. 

p.64 tab. 55 (1803). Petrosimonia crassifolia Bunge anab. p. 55; Boiss. 

(|. orient. 4 p. 973. — O) Lulie, August. Litoralul Mărei-Negre pe lingă 

Lacul-Razim. (Janka exsic.!) 

Trib. II. CYCLOLOBEE. Embrionul circular sau anular aplicat pe 

peritereia unui albumen voluminos central. 

Secţ. |. Axele caulinare sunt articulate şi cărnose, foile iarăşi 

carnose dar forte scurte sau nule (Salicorniile). 

4. SALICORNIA 7owrne/. corol. p. şi. 

1. S. herbacea |. spec. p. 5; Koch syn. p. 693; Moq. Tend, 
in DC. prodr. 13 part. 2 p. 144. Ledeb. fl. ross. 3 p. 767; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 9 fig. $63. S. acetaria Pall illustr. p. 7 tab. 1 (1803). — 
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Vulg. Brâncă. Ierba-poreului. Ierbă-sărată. Salicornie. — (-) August, 

Septembre. Locuri sărate, pe lingă saline, pe ţermii maritimi. Ocnele- 

Mari; Câmpina pe pruntişiul Doftanei subt Telega, Prăjeni; Tirgu- 

Ocnei la saline; Balta-Albă ; Lacul-Sărat; Constanţa. 

3. prostrata Moq.-'Tend. loc. cit. p. 145. $. prostrata Pall. il. 
p. 7 tab. let 2 fig. 1 (1803). S$. procumbens Smith. engl. bot. t. 2475 

(1812): avend portul gracil, mult ramosă şi aşternută la păment. — 
Constanţa pe la Tăbăcărie chiar pe marginea mărei. 

Secţ. II. Axele caulinare nearticulate, continue ; foile desvoltate. 

1. Foile lineare membranose, coriace sau cărnose. 

5. CAMPHOROSMA /. gen. n. 164. 

1. C. ovata W. et Kit. rar. hung. 1 tab. 63 (1799); Ledeb. ||. 

ross. 5 p. 744; Heuft. enum. banat. p. 1592; Neilr. diagn. p. 110; Boiss. 

fl. orient. 4 p. 921. — Y, Iulie - Septembre. Locuri josnice, arenose 

sărate. Comana în lunea Cilniştei spre Grădiştea, copiosă. 

6. CORISPERMUM /. gen. n. 12. 

1. C. canescens Kit. in litt. Schultz cest. flora 1 p. 7 (1814); 

Moq.-Tend. in DC. prodr. 13 part. 2 p. 141; Neilr. diagn. p. 108. 

(. întermedium Auct. hung. quoad pl. hung. non Schweig. C. Ma- 

schalii a. floridum lus 2 Fenzl. in Ledeb. fl. ross. 3 p. 763. — (0 Au- 

gust - Septembre. Năsipuri prin dunele danubiale. Bucura spre Pătule 

în Mehedinţi; Calafat pe la Poeana; dunele maritime la Constanţa 

de la 'Tăbăcărie spre Mamaea şi pe la Tuzla. 

2. C. nitidum Kit. in litt. ap. Schult. ester. flor. 1 p. 7 (1814); 

Moq.-'Tend. in DC. prodr. 13 part. 2 p. 141; Koch syn. p. 694; Neil. 

diagn. p. 108; Sturm deuseh. h. 67. C. purpurascens et C. microsper- 

mum Host fl. austr. 1 p. 318 (1827). — (9) August - Septembre. Prin 

dunele maritime în Dobrogea la "Tuzla, Constanţa, Mamaea. 

7. KOCHIA o: în Schrad. journ. 1800 

1. K. Scoparia Schrad. neu. journ. 1809 p. 55; Koch. synops. 

p. 695: Moq.-Tend. in DC. prodr. 13 part. 2 p. 130; Fenzl in Ledeb. 

fl. ross. 3 p. 746; Boiss. fl. orient. 4 p. 925. Chenopodium Scoparia Li. 

spec. p. 521. Atriplex Seoparia Grantz instit. 1 p. 203 (1766). — Vulg. 

Mături. Mături-de-ţiră. — Q) Iulie - Septembre. Întreţinută şi propa- 

gată prin cultură în grădini de ţeră; accidental pe câmpuri și prin 

locuri virane (Grec, enum. p. 49). 
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2. K. arenaria Roth in Schrad. journ. | p. 307 t. 2 (1500); 

Koch syn. p. 695; Moq.-Tend. in DC. prodr. 15 part. 2 p. 152; Ledeb. 

(|. ross. 3 p. 749; Boiss. fl. orient. 4 p. 924. Chenopodium arenariuin 

Gertn. in flora. welter. 1 p. 356 (1799). Salsola arenaria W. et Kit. 

rar. hung. 1 p. 50 tab. 75 (1799). $. dasyantha Pall. illustr. plant. 1 

p. 10 tab. 10 (1803). $. tenufoia M. Bieb. fl... e. 1p. 188 (1808). 

hochia desantha Schrad. neu. journ. 1509 p. 56. —/-) lunie, lulie. 

Locuri aprice inculte, pe tăremuri de Joss. Câmpiile de la Constanţa 

spre Hasan-Kaira. 

8. K. prostrata Sclhrad. neu. journ. 1509 p. 55; Koch syn. 

p. 695 ; Moq.-Tend. in DC. prodr. 13 part. 2 p. 132; Ledeb. fl. ross. 3 

p. 747; Boiss. îl. orient. 4 p. 925. Salsola prostrata L. spec. p. 325. 

Ohenopodium augustanum All. tl. pedem. 2 p. 198 tab. 35 fig. 4 (1785). — 

d, lulie- Septembre. Locuri aride aprice argilose sau argiloso-arenose. 

P'eteşti pe malurile Borcei; Bărboşi ; Cernavoda; Constanţa. 

5. rubela Moq.-Tend. in DC. |. e. A. prostrata a. virescens lusus 1 

Ledeb. |. c. p. 745. Ramurile mai în urmă devin calve şi roşietice; 
foile lungi verdi cu puțin peri sau numa ciliolate. — Constanţa. 

4. X. hirsuta Nolte nov. flor. holsat. p. 24 (1826); Koch syn. 

p. 696. Chenopodium hirsutum. Li. spec. ed. 1753 p. 221; Wahlenb. fl. 

suec. p. 160. Salsola hirsuta Li. spec. ed. 2 p. 323. Suceda hirsuta Rchb. 

germ. exc. p. 580. Fehinopsilon hirsutus Moq.-Tend. in DC. prodr. lo 

part. 2 p. 136; Ledeb. fl. ross. 3 p. 754; Boiss. fl. orient. 4 p. 995. — 

(2) August, Septembre. Locuri sterile aprice pe tăremuri de /ss. Con- 

stanța spre Caracoium şi spre Tuzla. 

2. Foile late membranose plane, de ordinar triangulare, rom- 

boidale sau hastate (Chenopodiile şi Spinaciile), a rar lineari-aciculare 

(Ceratocarpus). 

8. CHENOPODIUM /. gen. n. 300. 

Ş 1. Supralaţa axelor caulinare, a foilor şi a periantului glabră 
sau cu pruină farinosă ; foile întregi sau neregulat dentate. 

4. Ch. hybridum |. spec. p. 319; Sturm deutseh. fl. h.75; 

Koch syn. p. 696; DC. prodr. 13 part. 2 p. 68; Ledeb. fl. ross.3 

p. 702; Schlechtd. Lang. deutseh. 9 fig. 578. Ch. stramonifolium 

Cheval. fl. paris 2 p. 383 (1527). — Vulg. Talpa-giscei. Spanac-porcesc. 

Buvuienă de bubă-rea. — -) lalie, August. La locuri umbrose, pe lingă 

garduri şi prin păduri. Cerneţi, Dumbrăviţa ; Bucureşti, Băneasa, 

Panteleimon (Grec, enum. p. 49); Comana, 
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2. Ch. urbicum |. spec. p. 318; Sturm deutsch. fl. h.75; 

Koch syn. p. 696 var. «; DC. prodr. 13 part. 2 p. 69 exclus. variet. 

Ledeb. fl. ross. 3 p. 701 var. 4; Schlechtd. Lang. deutsch. 9 f. 877. 

Ch. deltoideum Lam. fl. fr. 3 p. 249 (1778).Ch. melanospermum Wall. 
sched. crit. 1 p. 1192 (1822).—Vulg. Jerba drumurilor. — (-) lulie - Sep- 

tembre. Pe lingă ziduri, locuinţe, garduri, drumuri ; forte comună. Co- 

mana ; Bucureşti; Câmpina, Brebu; Buzău. 

3. Ch. murale |. spec. p. 318; Sturm deutsch. fl. h. 75; Koch 

syn. p. 696; DC. prodr. 13 sect. 2 p. 69; Ledeb. fl. ross. 3 p. 702; 
Schlechtd. Lang. deutsch. 9 fig. 579. Atriplez muralis Crantz. inst. | 
p. 206 (1766).—Vulg. Ierba-drumurilor. — Pe lingă garduri, pe la dru- 

muri, prin locuri de cultură. Bucureşti (Grec. in Kanitz pl. rom. addit. 

n. 1606; Grec. enum. p. 49) şi prin totă țera. 

4. Ch. album [. spec. p. 219; Sturm. deutsch. fl. h. 75; Koch 

syn. p. 696 var. a; DC. prodr. 13sect.2 p. 71 var. a: Ledeb. fl.ross. 3 

p. 697 var. £ lusus 1. Ch. leiospermum DC. fl. fr. 3p. 390 (1505). CH. 

glomerulosum Rehb. germ. exc. p. 579. (1330). — (9) lulie- Septembre. 

Locuri ruderale şi de cultură prin comune şi la câmp; vulgară. Bucu- 

reşti (Grec. enum. p. 49); Comana; Câmpina; în Dobrogea mult. 

5. Ch. opulifolium Schrad. in Koch et Ziz. cat. pl. palat.p. 6 

(1814); Sturm deutsch. fl. h.75: Koch syn.p. 697 var. a; DC. prodr.13 

sect. 2 p. 67; Ledeb. fl. ross. 3 p. 696; Schlechtd. Lang. deutsch. 9 

fig. 880.— (O) lulie-Septembre. Locuri ruderale urbane şi rurale, dru- 
uri, căi; specie forte vulgară. Comana; Bucureşti etc. 

6. Ch. polyspermum |. spec. p. 321; Sturm deutsch. fl. 

h. 75; Koch syn. p. 697 var. «; DC. prodr. 13 sect. 2 p. 62 var. f; 

Ledeb. fl. ross. 3 p. 693 et 694 £. — (-) August, Septembre. Locuri 

ruderale. Rimnic; Bucureşti. 
3. acutifolium Kit. ap. Schult. ester. fl. 1 ann. 1814 p. 458; 

Sturm deutsch. fl. h. 75 tab. 13 pro species. C/. polyspermum B. spi- 

cato-racemosum Koch 1. e. Ch. polyspermum a. spicatum Moq.-Tend. în 
DC. 1. e. Ledeb. |. c. — Broşteni, Străhaea în Mehedinţi. 

7. Ch. Vulvaria L. spec. p. 321; Sturm deutsch. fl. h. 75; 

Koch syn. p. 697; DC.1.c. p. 64; Ledeb. fl. ross. 5 p. 695; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 9 fig. 572. CH. faetidum Lam. fl. fr. 3 p. 244- non Scehrad. 

Atriplex Vulvaria Crantz. inst. | p. 207 (1766). —  Vulg. Lobodă- 

puturosă. Lobodă-pute a țiri. — (O) Iulie, August. Pe lingă ziduri, pe 
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troluore puţin frecuentate, căi rurale ; destul comună prin [eră. Curtea- 
de-Argeşi; Bucureşti, Mogoşoea; Comana; Neamţu (Chania EX Cs): 
Constanţa, Mangaliea. 

Ş. 2. Suprafaţa axelor caulinare, a foilor şi aperiantului pubes- 
centă; foile sinuato-pinatifide sau pinatifide. 

8. Ch. Botrys [.. spec. p. 320; Sturm deutsch. fl. h. 75; Koch 
syn. p. 698; DC. prodr. 13 sect. 2 p. 75; Ledeb. fl. ross. 3 p. 704.; 
Schlechtd. Lang. deutsch, 9 fig. 871. — Vulg. Peliniță- greciscă. Tă- 
mâiță. — (2) lulie- Septembre. Locuri năsipose, prundişiul torentelor, 
petrişiuri; în regiunea dealurilor. (Grec. enum. p. 41). Cerneţi, Hi- 
nova; Baea-de-Aramă, Padeşi; Tismana, Tirgujiul; Călimăneşti ; 
Curtea-de-Argeşi ; Corbeni; Câmpulung; Câmpina, Breaza, Brebu; 
Buzău, Beceni; Odobeşti; Neamţu (Chan. exsic.) 

9. BLITUM /ournef. instit. p. 307. 

Ș 1. Periantul în epoca fructificaţiei devine uscat sau nesucos. 
1. B. glaucum Koch in Sturm deutsch. h. 75 tab. 1 (1339); 

ejus syn. p. 699. Chenopodium glaucum L. spec. p. 320; DC. prodr. [3 
sect. 2 p. 72; Ledeb. fl. ross. 3 p. 700; Sehlechtd. Lang. deutsch. 9 
[. 582. — (0) lulie- Septembre. Locuri ruderale pe lingă ziduri, tro- 
tuare, locuri humifere şi pruntişiuri salsuginose. Câmpina pe ţărmii 
Doitanei; Bucureşti prin Isvor şi Filaret; Comana; Constanţa, Ana- 
dolehioi Caracoium, Tuzla, Cernavoda. 

2. B. rubrum hchb. germ. exc. p. 582 (1830); Sturm deutsch. 
h. 7%; Koch syn. p. 698; DC. prodr. 13 vol. 2 p. 83 var. a: Boiss. fl. 
orient. 4 p. 905. (henopodium rubrum L.spec.p. 318. Blitum polumor- 
phum 9. vulgare Ledeb. fl. ross. 3 p. 707. — (-) Iulie - Septembre. 
Câmpuri prin locuri inculte sau păragini. Brăila, Bărboşi, Galaţi. 

3. B. Bonus-Henricus (. A. Mey. in Ledeb. îl. alta. 1p. 141 
(1827); Sturm deutsch. fl. h. 74; Koch syn. p. 698; DC. prodr. 13 
sect. 2 p. 84; Ledeb. fl. ross. 3 p. 708. Chenopodium Bonus-Hen- 
ricus |. spec. p. 315. Ch. sagittatum Lam. fl. fe. 3 p. 344. Atriplez 
Bonus-Henricus Crantz. — Vulg. Spanacu-Ciobanilor. Spanacu-Sti- 
nilor.— d, Maiu- August. În regiunea montană prin gunoe pe lingă 
stine, pe lingă păduri, pre dărâmături de stânci. Plaiul Osliei pe 
Bulzu la Stina-Filip; Muntele Coziea; Dimbovicioara, Rucăr; Câmpu- 
lung, Nămăeşti; Sinaia (Grec, enum. p. 49); Piatra-Mare; Monăstirea 
Neamţu (Chania); Broşteni; Schitul-Rarău. 
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Ş 2. Periantul în epoca fructificaţiei este sucos, baceiforni (tructul 

sorosă). 

4. B. virgatum |. spec. p. 7; Sturm deutsch. h. 74; Koch syn. 

p. 695; DC. prodr. 13 seet.2 p. 53; Ledeb. fl. ross. 3 p. 706; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 9 f. 84. Morocarpus fohosus Moeneh. meth. p. 342 

(1794).—Vulg. Pragă-tătărască. — () lunie- August. Locuri ruderale, 

drumuri, locuri decultură. Valea Prahovei subit Possada pe la tuneluri; 

Tirgu-Frumos spre Cotnari; Mânăstirea Neamţu (Chania exsic.) 

10. BETA 7ouwrnef. înstit. p. 501. 

1. B. vulgaris [.. spec.p.322; Koch syn. p. 699 exclus. var. z; 

Moq.-Tend. in DC. prodr. 13 sect. 2 p. 55; Sehlechtd. Lang. îl. v. 

deutsch. 9 fig. S85. — Vulg. Sfeclă. — 3 s. I. Iulie, August. Plantă de 

cultură, forte vulgarizată pentru uzul alimentar, industrial şi agricol.— 

Varietăţi multe din care cele mai principale : 

g. rubra |. |. c.; DC. fl. fr. 3p. 381. Beta Rapa Dumort. fl. belg. 

p. 21 (1827). B. vulgaris 1. rapacea Koch syn. p. 699. Rădăcina căr- 

nosă sucosă zachariteră, incarnat roşie, grosă şi fusiformă : B. rubra 
major Bauh. prin. p. 118; sau căpăţinosă: B.rubra radice rape Bauh. 

|. e. — Sfecla-roşie, Pangele. Sfecla-pangele (fr. Bette-rave rouge). 

B. Ciela |. spec.p. 322; Kochsyn. p.699; Moq.-Tend. in DC. 1. c. 

p. 56. Cicla officinarum Bauh. prin. p. 115. Deta hortensis MUll. dict. 

n. 1 (1768). B. vulgaris alba DC. îl. te. 3 p. 583. Rădăcina cilindroidă 

gr6să, cu o carne albă, albiciosă sau verdue şi cam tare.— Vulg. Sfecla 

albă (tr. Poiree). 

11. SPINACIA /ournej. inst. p. 333 

1. S. oleracea Mill. dict. n. 1 (1759); Lin. spe. p. I4D6 var. 7; 

Moq. 'Tend. in DC. prodr. 13 sect. 2 p. 118; Ledeb. fl. ross. 3p. 7ll. 

Ș. spinosa Moneh meth. p. 315 (1794); Koch syn. p. 700. — Vulg. 

Spanac. Spanac-comun. — (-) Maiu, lunie. Plantă orientală introdusă, 

vulgarizată şi întreţinută prin cultură pentru uzul alimentar. 

12. OBIONE (Gar. fruct. 2 tab 120 

1. 0. pedunculata Moq.-Tend. chenopod. enuumn. p. 75 (13140); 

DC. prodr. 13 vol. 2p. 115; Ledeb. fl. ross. 3 p. 736; Sehlechtd. Lang. 

deutsch. 9 £. S89. Arriplez peduneulata L. spec. p. 1675. Diotis Atri- 
plicoides M. Bieb. fl. 1. e. 2 p. 397 (1805). Ilalimus peduneulatus Wallr. 

sehed. erit. p. 117 (1922). — (2) Septembre. Locuri sărate. Brăila la 

Lacul-Sărat (Knecht.) 
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13. CERATOCARPUS 1. se. n. 13. 

1. C. arenarius |. spec. p. 1375; Moq,-Tend. in DC.prodr. 15 

sect. 2 p. 121; Ledeb. fl. ross. 3 p.739; Boiss. fi. orient.4p. 915. — 

(2 tulie - Septembre. Locuri inculte aride, petriş menunt, ţerână humo- 

argilosă. Regiunea Danubială şi Dobrogea : Feteşti; Brăila, Galaţi pină 

spre Nămoloasa; Măcin, Gargalie, Constanţa; Copadin, Bairamdede. 

14. EUROTIA Adans. fam. nat. 2 p. 260, 

1. E. ceratoides (. A. Mey.in SE al fl. alta. 4 p. 239 E ara 
Moq.-Tend. in DC. prodr. vol. 13 sect. 2 p. 120; Ledeb. fl. ross. 

p. 738; Boiss. fl. orient. 4 p. 917. jo ceratoides L. spec. p. 1389, 

Diotis ceratoides Willd, spec. pl. 4 p. 365 (1505). — J lulie, August. 

Locuri josnice năsipose şi sărate în Dobrogea pela lenichioi (Br. miss.) 

15. ATRIPLEX Journef. înstit. p. 50. 

Ş 1. Periantul în epoca maturităţei remâne verde şi ierbaceu. 

1. A. nitens Schkuhr handb.3 p.5%l tab. 348 (1505); Rebent. 

prodr. fl. neomareh. p. 126 (1804); Sturm deutsch. h 79; Koch 
syn.p. 701; Moq.-Tend. in DC. prodr. 13 sect.2 p. 90; Ledeb. fl. ross. 

p. 715; Boiss. fl. orient. 4 p. 908; Sehlechtd. Lang. deutsch. 9 f. 891. 

4 A ata W. et Kit. rar. hung. 2 tab. 103 (1804). A. Herman 

Willemet phytogr. 3 p. 1222 (1808). — Vulg. Lobodă. Lobodă de dru- 

muri. — 1) lulie, August. Locuri virane, ruderale, pe la garduri, dru- 

muri; forte comună (Grec. enum: p. 49) prin totă ţera. 

2. A. oblongifolia W. ct Kit. rar. hung. 3 p. 278 tab. 221 

(1512); Sturm. deutsch. fl. h. 79 tab. 3; Schlechtd. Lang. deutsch. 9 

p. 215 fig. 995. A. tatariea Koch syn. p. 701; Moq.-Tend. in DC. 

prodr. 13 sect. 2 p. 96; C. A. Mey. in Ledeb. fl. alta. 4p. 312-non Lin. 

spec.pl. ed. 1 p.1053. 4. patula var. a hololepis lusus 2 Frenzl in Ledeb. 

fl. ross. 3 p. 726 (1847). — Vulg. Lobodă. — (-) lulie, August. Lo- 

curi inculte, virane, ruderale, pe la garduri, drumuri; forte comună. Bu- 

„cureşti; Comana; în Dobrogea pe la Tuzla, Constanţa, Mamaea. 

3. A. patula [.. spec. p. 1494; Sturm deutsch. fl. h. 79 tab. 5; 

Koch syn.p. 702; Moq.-Tend. in DC. prodr. 13 sect. 2p. 95; Sehleehtd. 

Lang. deutsch. 9 p. 217 fig. Ș96 et omn. auct. A. angustifolia Smith 

fl. brit. 3 p. 1092 (1804). A. patula var... angustifolia lusus 2 

Ledeb. fl. ross. 3 p. 797. — (0) Iulie -Septembrie. Locuri inculte, 

virane, pe la garduri, drumuri ; forte comună. Comana; Bucuresei. 

î. erecta, A. erecta Smith. 1. brit, > p. 1095 (1804); Sturm 
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deutsch. fl. h. 79; tab. 6. A. patula f. microecavpa Koch syn. p. 702. 

A. patula var. *. muricata lusus 3 Fenzl in Ledeb. fl. ross. 3 p. 728. — 

Coziea pe stâncile dise „Masa-lui-Traian“ jos pe marginea Oltului. 

4. A. latifolia Wahlenb. fl. succ. 2 p.660 (1833); Sturm deutsch. 

h. 79; Koch syn. p. 702. A. hastata Moq.-Tend. in DC. prodr. 13 vol. 12 

p. 9 (excel. variet.); Schlechtd. Lang. deutsch. 9 p. 213 fig. 894-non L. 

spec. p. 1494 nec. Koch syn. p. 702 cujus stirps cum A. calotheca Ra- 

finesquii synonymă. A. Phastatum 4. vulgaris lusus l. Fenzl in Ledeb. îl. 

ross. 2 p. 723. — ) lulie-Septembrie. Locuri umede josnice. Bu- 

cureşti; Constanţa pe la Tăbăcărie. 

5. A. microsperma W. et Kit. ap. Willd. spec. pl. 4p. 964 

(1805); W. et Kit. rar. hung. 3 tab. 250 (1812)-non tab. 221 que ad 

A. patulam spectat. A. mucronata Baumg. enum. transs. 1 p. 204 (1816). 

A. ruderalis Wallr. sched. p. 115 (1522); Sturm deutsch. h. 79 tab. 8. 

A. latifolia f. microcarpa Koch syn. p. 702. A. hastata 5. microsperma 

Moq.-Tend. in DC. prodr. 13 sect. 2 p. 95; Ledeb. fl. ross. 5 p. 723. — 

“5 Iulie, August. Locuri josnice umede sărate. Câmpina ; Tirgu-Frumos 

spre Cotnari; în Dobrogea pe la Constanţa şi Tuzla mult. 

6. A. littoralis [.. spec.p. 1494; Sturm. deutsch.h.79 tab. 12; 

Koch syn. p. 703. Moq.-Tend. in DC. prodr. 13 sect. 2p. 96 quad forma 

genuina; Ledeb. fl. ross. 3 p. 729 var. z integrifolia lusus 2; Boiss. [l. 

orient. 4 p. 909 (exclus. synon. Linnaei); Schlechtd. Lang. deutseh. 9 

fig. 892, — (2) lulie-Septembrie. Locuri josuiice sărate. Constanţa. 

Ş 2. Periantul la maturitate albo-argintiu, coriace, baza indurată. 

7. A. tatarica |. spec. ed. 1 p. 1053 (1753) ex Aschers. ind. 

semin. h. berol. 1872 (non Koch et auct. supracitat.); Boiss. fi. or. 3 

p. 910. — A. laciniata Sturm deutsch. fl. h. 80 tab. 2; Koch syn. 

p. 703; Moq.-Tend. in DC. prodr. 13 sect.2 p. 93; Ledeb. fl. ross. 3 

p. 715 quoad variet. z.; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 11-non LL. spec. pl.ed. 1] 

p. 1053 cujus stirps genuina cum A. avrenarium Woods. synonymă 

(cont. Aschers. bot. zeit. ann. 1874). — A. incisa M. Bieb. fl.t. c.3p. 641 

(1519); Besser enum. p. 5%. A. recurvumD'Urv. enum. n. 239(1829). — 

Vulg. Lobodă. Lobodă-sălbatică. — (-) lulie-Septembre. Prin locuri vi- 

rane şi ruderale, pe lingă ziduri, garduri, drumuri; specie forte comună 

(Grec. in Kanitz pl. roman. addit. n. 1625; Grec. enum. p. 49). Bu- 

cureşti ; Comana ; Brăila, ete. 

8. A.rosea |. spec. p. 1495; Sturm deutsch. fl. h. 50; Koch 
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Syn. p. 703; Moq.-Lend. in DC. prodr. 13 sect. 2 p. 92; Ledeb. 1. 

ross. 5 p. 717 var. 2; Schlechtd. Lang. deutsch. 9 p. 220 fig. 8997. 

A. alba Scopol. delic. insub. 2 p. 16 t. 8. A. Jaciniala M. Bieb. îl. t. e. 3 

p. 641. — O) Iulie, August. Locuri sărate. Pe lingă salinele Slănicu 

din Prahova; Feteşti ; Brăila; Tirgu-Frumos spre Cotnari şi în Do- 
brogea. 

9. A. microtheca Moquin-lend. in DC. prodr. 13 part. 2 

„51 (1849). — 0) August, Septembre. Prin şianțuri şi pe la garduri 

30 mărăcini la Constanţa calea pe lingă vii spre Tuzla, forte copios. 

Planta nâstră cu specimenele de acest nume ce se găsescpe lingă 

Atena este de o perfectă usemenare; deci, o considerăm drept specie 

bună şi identică cu acesta. 

e A. hortensis |.. spec. p. 1153. — Vulg. Lobodă. Lobodă bună. — 

() lulie, August. Plantă de cultură pentru uzul culinar; forte vul- 

garizată. 

LXXXII. POLYGONACEAE Lindl. nat. syst. 211. 

1. RUMEX /. sen. n. 451. 

$ 1. Florile hermafrodite sau poligame; stilurile libere; foile 

avend baza atenuată, rotundă sau cordată, însă nehastate nici sagitate. 

|. Laciniile interne perigonice tte-trele sau cel puţin una cu 

calositate dorsală graniformă la bază. 

“ Marginea laciniilor interne perigonice prelung 2 - dentată. 

1. R. maritimus |. spec. p. 475; Sturm deutsch. h.73 n. 1; 

Koch syn. p. 70%; Ledeb. fl. ross. 3 p. 500; DC. prodr. 14 p. 59; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 9 fig. 826. PR. Anthozanthum Murr. prodr. 

p. 52. h. aureus Wither. p. 356. — (2) lunie- August, Locuri josnice 

umede, mlăştinişe, stufuri şi pe lingă mare. Galaţi spre Gura-Prutului; 

Toeuci; Constanţa. 

2. R. palustris Smith fl. brit. 1 p. 394 (18500); Sturm deutsch. 

h. 73; Koch syn. p. 704; Ledeb. fl. ross.3 p. 500; DC.prodr. 14 p.59; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 9 fig. 527. Pe. limosus 'Thuill. fl. paris. ed, 2 

p. 182 (1799). — Vulg. Stevie. Stevie-de-baltă. — 3 lunie- Septembre. 

Locuri josnice umede, mlăştini, stufuri băltose, Olăneşti; Bucureşti; 

Galaţi. 

*: Marginea laciniilor interne perigonic expresiv multidentată. 

3. R. pulcher |. spec. p. 477; Sturm deutsch. h. 73; Koch 

syn. p. 705; Ledeb. [l. ross. 3 p. 501; DC. prodr. 14%p.58; Schlechtd, 



506 CONSPECTUL SISTEMATIC 

Lang. deutsch, 9 fig. 525. RR. divaricatus |, |. c. sec. Bertol.; Sturm 

deutsch. h. 73 n. 5 foliis non pandurălormibus. — 3 Locuri aride 

inculte, pe lingă drumuri. Verciorova, Severin; (omana; Câmpina; 

(Galaţi. 

4. R. obtusifolius |. spec. p. 475; Meisn. in DC. prodr. 14% 

p. 53; Boiss. fl. orient. 4 p. 1011. PR. oblusifolius f. discolor Wallr. 

sched. 1 p. 168 (1322); Sturm deutsch. fl. h. 73; Koch syn.p. 706. 

PR. obtusifolius (i. agrestis Fries. see. Ledeb. fl. ross. 3 p. 502. PR. lae= 

vigatus Willd. ap. Spreng. syst. 2 p. 159 (1825). R. purpureus Poir. 

encyel. meth. 5 p. 163 (1804). — d. Iulie, August, Pe lingă locuinţe 

în regiunea submontană. Costeşti distr. Mehedinţi. 

5. R. biformis Menyh. kălocsa novenit. ann. 1877 p. 161; 

Simk. enum. transs. p. 472 et exsie.! RR. crispus b. dentatus Schur 

enum. transs. p. 550 - non Î. dentatus [.. nec Campd. in DC. 

prodr. 14 p. 56. hi. crispus var. odontocarpus Borb. exsic.! R. palus- 

troides Simk. (x FR. crispus-palustris). — Y. Iulie, August. Locuri 

umede. Giurgiu, Sloboziea, Malu-de.-jos. 

= ** Marginea acestor lacinii cu totul întregă sau uşior denti- 

culată. 

6. R. crispus |. spec. p.476; Sturm deutsch. fl. h. 73; Koch 

syn. p. 706; Ledeb. fl. ross. 3 p. 505; DC.prodr. 14 p. 44; Sehleehtd. 

Lang. deutsch. 9 flg. 525. Lapathum crispum Lam. fl. tr. 3 p. 3. — 

Vulg. Dragavei. Stevie, Steghie. — , lulie, August, Locuri virane 

și ruderale, pe la garduri, drumuri şi prin locuri de cultură; forte 
comun (Grec. enum. p. 50). Călimăneşti; Câmpulung ; Bucureşti; Co- 

mana; Monastirea Neamţu (Chan. exsic,) 

7. R. contusus Simk. term. fiiz. ann. 1877 p. 238; ejus ma- 
ghiar. noven. lap. 2 p. 152 et exsic.! (> R. crispo- Patientia); BR. maai- 

mus Grec. enum. 1880 p. 50-non Sehreb. — Y. Iulie, August. Locuri 

umede. Bucureşti pe la Herăstrău, Băneasa. 

8. R. congiomeratus Mur. prodr. fl. getting. p. 52 (1770); 

Sturm deutsch. fl. h. 73; Koch syn. p. 705; Ledeb. fl. ross. 3 p. 205; 

Schlechtd. Lang. deutseh. 9 f. 8334; DC. prodr. 14. p. 49. R. Nemola- 

pathum Ehrh. beitr. 1 p. 181 (1787). R. paludosus With. p. 354. — 

d. Iulie, August. Păduri; locuri umede, şanţuri, gropi ude. Broşteni, 

Străhaea; Călimăneşti; Predeal; Câmpulung; Netoţi; Comana; Bu- 

cureşti; Herăstrău; Neamţu (Chania exsic.) 
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9. R. viridis Smith (|. brit. | p. 390 (1800). R. condgylodes M. 

Bieb. (]. t. c. 1 p. 2885 (1808); PB. nemorosus Schrad. ap. Willd. enum. 

p. 397 (1809); Boiss [l. orient. 4 p. 1010. PB. sanguineus fi. virudis. 

Koch syn. p. 705; Sturm deutsch. fl. h. 73 n. 5; DC. prodr. 14% p. 

49; PR. Nemolapathum Wall. sched. crit. p. 158 (1522); Ledeb. 1. 

ross. 3 p. 503-non Ehrh. |. ec. — , Iulie, Angust. Locuri umede um- 

brose, păduri, dumbrave. Olăneşti; Călimăneşti; Sinaia (Pe. sanguineus 

Grec. enum. 1850 p. 50-non Lin. quoad formam typicaim); Perişi prin 

valea Cociocului ; Gomană. 

10. R. silvestris Wallr. sched. critic. p. 161 (1522); Meisn. 

in DC. prodr. 14 p. 50. PR. obstusifolius *p. silvestris Koch syn. p. 706 ; 

Sturm deutsch fl. h. 73 n. 11; R. obtusifolius Fries.-non L. — d, 

lulie, August. Locuri cu icrbă, prin livedi de pomi, pe lingă păduri: 

Valea Cernei pe cracu Osliei; Câmpulung; Buşteni; Predeal; Bu- 

cureşti. 
Meisner, in DC. 1. c., eu drept cuvent îndepărteză pe PB. silves- 

tris Wallr. de PR. obtusifolius Li. spec. p. 475 care urmeză să ocupe 

locul lingă PP. pulchev de ore ce are marginea laciniilor interne pe- 

rigonice întregă sau, la unele din ele, cu câte un dinle scurt. 

11. R. Hydrolapathum Iluds. fl. ancl. 1 p. 154 (1775); Sturm 

deutsch. fl. h. 73; Koch syn. p. 707; Ledeb. fl. ross. 3 p. 507; DC. 

prodr. 14 p. 47; Sehlechld. Lang. deutseh. 9 fig. 829. PB. aguaticus 

Smith fl. brit. 1 p. 394 (L800)-non L.; Fries. nov. fl. suec 2 p. 109.— 

Y, lulie, August. Locuri palustre, Egil băltose (Grec. enum. p. 50). 

Her&strău, Băneasa. 

9, Laciniile perigonice interne sunt cu totul lipsite de calosi- 

tate graniformă. 

12. R. longifolius DC. (|. (n. 2 p.265 (1805); Meisn. in DC. 

prodr. 14 p. 44%. DP. domesticus sil fl. scand. p. 145 (1820); Koch 

syn. p. 706; Gren. Godr. Îl. fr. 3 p. 39; Ledeb. fl. ross. 3p. 506. hi. 

crispus f. domesticus Weinm. A. petropol. p. 37 (1857). BR. alpinus 

Hook. engl. bot. t. 2694.non Lin. — I, lulie, August. Locuri cu ierbă 

prin unele curţi spaţiose, Bucureşti. 

13. R. alpinus |. spec. p. 450; Sturm deutsch fl. h. 74n.2; 

Koch syn. p. 707; DC. prodr. 14 p. 19; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 40; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 9 fig. 837. — Y, lulie, August. Regiunea 

montană pe lingă slinele ciobanilor, prin văile munţilor. Valea Cer- 
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nei pre Bulzu la Stina-Filip şi pe eracu Osliei ; muntele Coziea, plaiul 

Comarnicu în Argeş; Pajerea; Buşteni; Sinaia; Predeal; Piatra- 

Mare ; muntele Bida la Dorna şi pe la Schitu Rartu. 

d] 

Ş 2. Florile dioice sau poligame ; stilurile aplicate pe muchiile 

ovariului ; foile hastate sau săgetate. 

14. R. arifolius All. miscell. taurin. 5. Il p. 9% (1759); ej. Îl. 

pedem 2 p. 202 (1795); Sturm deutsch. fl. h. 74 n. 6; Koch syn. p. 

705 (non L. fil. supl. p. 212 ann. 1781 cujus stirp dubium est nec 

palria ejus nota). fi. montanus Desf. tabl. ed. 2 p. 48 (1815); Ledeb. 

H. ross. 3 p. 510; Meisn. in DC. prodr. 14 p. 65. — Y, Locuri cam 

mlăştinose cu menunt şi rar tuferiş pe lingă Pteris aquilina, în 

Plaiul Osliei pe la Stina-Lacului 1130 m. şi pe muntele Băiu în Mehe- 

dinţi; în Suceava pe culmea Stănişorei. 

15. R. Acetosa [. spec. p. 451; Sturm deutsch. fl. h. 74 

n. 7; Ledeb. ]. e. p. 510; Schleeht. Lang. deutsch. 9.9 

Acetosa var. a vulgaris Koch syn. p. 709; DC. prodr. 14 p. 65.— 

Vulg. Macrişi. — 4. Maiu, lunie. Prin livedi la locuri umede, poeni 

de păduri în locuri josnice. Şimian, Hinova; Cacova, Vultureanca; 

Ciocăneşti, 'Tartăşeşti, Guliea; Conţeşti, Câmpulung; Predeal; Te- 

cuci, 'Pigăneşti în luncă. Monăstirea Agapiea, Neamţu (Chania exsic!) 

Există mult şi în cultura de verdeţuri pentru uzul culinar, 

16. R. Acetosella L. spec. p. 4851; Koch syn. p. 710; Ledeb. 

Îl. ross. 3 p. 511 exclus. var. d.; DC. prodr. l4p. 63 varâ et 6; 

Gren. Godr. fl. fr. 3 p.45. Lapathum Acetosella Scop. fl. carn. ed. 2 

p. 439. — Vulg. Macrişi-menunt, Macrişi. — Y. Maiu-lulie. Prin livedi 

la locuri cu ierbă, prin gropi şi şianțuri scurse sau ude; crânguri, lo- 

curi uscate. Verciorova; Balta ; Cloşani, Valca-Cernei; Străhaea, 

Broşteni; Craiova; Bălceşti; Câmpulung, Conţeşti, Piteşti (Grec. 

enum. p. 50); Ciocăneşti, Chitila, Perişi ; Ploeşti, Buda, Băicoi; Sinaia, 

Predeal; Bârlad; laşi; Piatra, Neamţu; Broşteni; Rartu; în Dobro- 

gea la Alibeichioi pe muntele Consulu. — Varieză : 

a. vulgaris Koch syn. p. 710; Slurm |. e. h. 74 n.9; Sehlechdt. 

Lang. deutsch. 9 fig. 8539; 

£. multifidus Koch |. e. DC. prodr. 14 p. 63 var 6. R. multifidus 

L,. spec. 482; Sturm |. ce. h. 74 n. 10. 

17. R. scutatus |. spec. 480 ; Koch syn.p. 707; Meisn. in DC. 

prodr. 14 p. 69; Boiss. fl. orient. 4 p. 1015; Schlecht. Lang. deusch. 9 

fig. 538. Acetosa scutata Mill. dict. n. 3 (1768).— 4, Maiu-lulie. Locuri 
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umede alpine cu icrbă. Godeanu pe laturea despre nord in vale; mun- 
tele Ciolanu-Mare in Mehedinţi ; subt Pietrile-Doamnei în Rar&u. 

2. OXYRIA /7//. vegel. syst. 10 p. 24. 

1. 0. digyna Campdera monogr. rum. p. 155 tab. 3 (1819); 
Koch syn. p. 710; Gren. Godr. fl. fr.3, p. 54%; Sehlechtd. et Lang. 
deutsch. 9 fig. 543. Rumea digynus Lin. spec. p. 450. Ozyria reniformis 
Hook. fl. scot, p. 111 (1821); Ledeb. fl. ross. 3 p. 498; DC. prodr. 14. 
p. 37. Rheum digynum Wahlenb. fl. lappon. p. 101. — 3, Iulie, August. 
Stânei pe virfurile alpine. Buceci (Knecht.); pe lingă zăpadă veche pe 
virful Godeanului la 2200m, 

3. POLYGONUM 1. gen. n. 495. 

Ş 1. Axă caulinară simplă terminată întrun spie dens cilindric; 
5 stiluri lungi cu stigmate mici. 

1. P. Bistorta [.. spec. p.516; Koch syn. p. 710; Ledeb,. fl. ross. 
3. p. 518; DC. prodr. 14 p. 125 var. a; Sehlechtd. Lang. deutsch. 9 
fig. S44. — Vulg. Cirligat. Ierbă-voşie. Răculeţi. — YU. Maiu, lunie. 
Livedi, păsciuni, pe lângă păduri; în regiunea montană subalpină. In 
Vâlcea pe Galbena; Jipu şi Negoiu în Argeşiu ; în Muscel pe Găinaţu 
şi Păpuşea ; în tot coprinsul Bucecilor (Grec. enum. p. 50) şi al Pre- 
dealului; Tarniţa în Putna; Monăstirea Neamţu (Chan.) 

2. P. viviparum [,.spec. 516; Koch syn.p. 711; Ledeb. fl. ross. 3 
p. 38; DC. prodr. 14p. 124; Schlechtd. Lang. deutsch. 9. fig. 845. — 
d, lulie, August. Stânci şi locuri cu i6rbă sau muschi în regiunea al- 
pină şi subalpină. Godeanu; Păpuşea ; Dimbovicioara; Buceci la 
Schitul-Ialomiţa (Grec. enum. p. 50), pe Babele şi Costila; Predeal: 
munţii de la Mânăstirea Neamţu (Chan.); pe virful Rartului. 

Ș 2. Axe caulinare ramificate, ramurile şi axa terminate în câte 
un spic cilindric dens ; 2 siluri lungi cu stigmate mici. 

1. Perenice. ă 
3. P. amphibium |. spec. p. 517; Koch syn. p. 7141; Ledeb. fl. 

ross. 3 p. 520; DC. prodr. vol. 14 p. 115 ; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 
9 fig. 846. — €, Lunie, lulie. — Varieză: 

a. natans Manch pl. hassic p. 328 et Auct. cit. Caule radicant 
glabru, foile plutitore (natante) lung peţiolate glabre sau abia pe mar= 
gini ciliolate, spicurile eşite la suprafaţa apei. In apele limpedi stag- 
nante sau lin curgătore.— Herăstrău; Comana; Staţia Dolhasca. 

f. terrestre Leers fl. herborn. p. 99. Caule erect având ochreele 
Grecescu D, Dr. — C. 4324, 

35 
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pubescente şi uşior ciliate, foile scurt peţiolate, mai ânguste, pubescenti- 
scabre. In locuri umede sau scurse. Pe Colentina; Brateşiu la Galaţi. 

9. Anuale. 

4. P. lapathifolium |. spec. 517; Koch syn. p. 711; Ledeb. 

(1. ross. 3 p. 521; Boiss. îl. orient. 4p. 1030 ex parte; Sehlechtd. Lang. 

deutseh. 9 p. 98 fig. S47 A. — P. scabrum Moeneh meth. p. 629 

(1794). P. pallens Pers. syn. pl. 1 p. 439 (1805).— O) lunie-Septembre. 
Locuri umede, şianţuri sau gropi ude, împrejmuiri rustice, pe lâiigă 

apşioare. Balta ; Câmpulung; Câmpina, Possada; Bucureşti ; Comana; 
Focşiani; Bacău, Tirgu-Ocnei; Neamţu ; Tulcea, Azaclâu. 

f. incanum Koch syn. p. 711; Ledeb. fl. ross. 3 p. 521 ; Boiss. fl. 
orient. 4 p. 1030. P. incanum Sehmidt fl. bohem. n. 391 (1793). P. per- 
sicaria var. |. spec. p. 518. P. tomentosum Sehrank baier. Îl. 1 

p. 669 (1787). Foile pe faţa inferioră albicios-tomentose. Balta, Co- 

steşti, Tarniţa ; Tirgujiul; Băleeşti ; Comana ; Tirgu-Ocnei, Slănic. - 

%. danubiale. DP. danubiale A. Kern. veget. verh.n. 1456 in cester. 

bot. zeit. ann. 1875 p. 254. Plantă procumbentă, foile scurte elipsoide 

albo-tomentose pe faţa inferioră. Prin locuri umede : lunca Oltului la 
Turnu Măgurele; "Tulcea. 

5. P. Persicaria v. |. spec. p. 518; Koch syn.p. 711; Ledeb. 

fl. ross. 3 p. 522; DC. prodr. 14 p. 117 sed verbis „ochreis brevici- 

liatis* erronata; Boiss. fl. orient. 4 p. 1030; Sehlecht. Lang. deutsch. 9 

fig. 848. P. biforme Wahlenb. fl. suec. 1 p. 242 (1833). — Vulg. 

Ierbă-voşie. Ierba purecilor. — (2) lulie - Septembre. Locuri umede, 

locuri ruderale; drumuri. Cerneţi; Câmpulung ; Chitila, Bucureşti ; Co- 

mana; Ploeşti, Câmpina; Neamţu; Fălticeni la iazul Ciolsacilor; în 

lunea Moldovei pe la Sasca, Mălin; Broşteni pe Neagra şi Barnaru. 

6. P. mite Schrank baier. fl. 1 p.668 (1787), Kochsyn. p. 719; 

L.edeb. fl. ross. 3 p.522; DC. prodr. 14p. 110; Boiss. fl. orient.4 p. 1029; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 9 fig. 849. P.. laziflorum Weihe in flora 

ann. 1526 vol. 2 p. 746. P. Hedropiperi- Persicaria Meisn. monogr. 

p. 94% (1526). P. dubium Stein ap. A. Braun in flora ann. 1834p. 357. — 

CD lulie- Septembre. Locuri umede, gropi, şianțuri ude pe lângă gar- 

duri, pe la drumuri. Comana; Bucureşti, Herestrău; Buda, Plopeni, 

Slănic ; Galaţi. 

7. P. Hydropiper |. spec. p. 517; Koch syn.p. 712; Ledeb. fl. 

ross. 3 p. 593; DC. propr. 14p. 109; Boiss. fl.or.4 p.1029; Sehleehtd. 

Lang. deutsch. 9 fig. 550. — Vulg. Jerbă-roşie. Ierbă-iute. Piperu- 
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Ivoştei. Puperu-bălţei. — (2) lulie-Septembre. Locuri limonsse, gropi, 

şianțuri ude. Cerneţi; Craiova; Rimnie; Comana; Bucureşti pe Co- 
lentina ; Buztu; lunca Zeletinului la Podu-Tureului; prin Suceava la 

Fălticeni, la Sabasa, la Broşteni pe Bistriţa şi pe Neagra; în Dobrogea 

pe la Mamaea, Caracoium. 

8. P. minus lluds. fl. angl.p. 148 (1762); Koch syn. p.712; 
Ledeb. fl. ross. 3 p. 523; DC. prodr. 14 p. 111; Boiss. fl.orient. 4 

p. 1029; Schlecht. Lang. deutsch. 9 fig. 551. P. Persicaria f. angusti- 
folium L. spec. 518. P. pusillum Lam. fl. fr. 3 p. 235 (1778). P.stric- 

tum All. fl. pedem. 2 p. 207 tab. 68 f. 2 (1795).—(0) Lulie - Septembre. 

Locuri umede, gropi şi şianţuri ude mocirlose. Bucureşti; (Comana; 

Galaţi spre Brateşi. 

Ş 3. Axe caulinare ramificate; florile axilare solitare sau fasci- 

culate constituind raceme laxe sau spicuri forte întrerupte foliate sau 

bracteate; trei stiluri scurte sau nule, stigmatele globose. 

1. Foile ânguste eliptice, lancedlate sau lineure; plante pros- 

rate, s,.erecte. 

9. P. aviculare |. spec. p.519; Koch syn.p. 712; Ledeb. fl. 

ross. 3 p. 531; DC. prodr. 14p.97; Boiss. îl. orient. 4 p. 1036 exclus. 

variet. ; Sechlechtd. Lang. deutsch. 9 f. 852. — Vulg. Sporişi. Tîrsoacă. 

Troscot. — (O) lulie - Septembre. Prin loculturi cultivate şi necultivate, 

curţi, grădini, drumuri ; tărâm less sau arenos. Plantă forte comună 

(P. aviculave var. erectum et var. arenarium Grec. enum. p. 50 non 

Auct.). Severin; Tirgujiul; Craiova; Rimnic; Slatina; Stolnici; Topo- 

loveni; Predeal; Câmpina, Plopeni, Buda, Ploeşti; Bucureşti; Comana ; 

Feteşti ; Brăila, Galaţi; Neamţu (Chan.); Broşteni; Fălticeni; Botoşani; 

laşi; Bârlad ete. — Varieză. 
a. procumbens. Caule forte ramificat chiar de la rădăcină, ra- 

murile difuse şi întinse pe păment formând orbită, internodurile lungi; 

foile eliptice, lanceolate sau cam spatulate; 

f. buxifolium Ledeb. fl. ross. 3 p. 352. P. aviculare a. latifolium 

Traut. -non 'Tournef. Caule procumbent sau cam erect; foile eliptice, 

plane şi mai late de cum la forma precedentă; 

%. laxum Ledeb. 1. e. P. neglectum Bess. enum. p. 45 ex parte. 
P. aviculare d. angustissimum  Meisn. in DC. prodr. 14 p. 98. Caule 

procumbent, internodurile elongate; foile lineare acule sau lanccolate, 

ochreele argintii. 

10. P. Rayi Pabingt. man. ofbrit. bot. ed. 2 p. 275 (1545); 
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Meisn. in DC. prodr. 14 p. 58. —(0) Iulie - Septembre. Prin dunele 

maritime în Dobrogea la Constanţa spre Canara. 

1i. P. graminifolium Wierzb. in Heuff. enum. banat. p. 154 

(1558); Meisn. in DC. prodr. vol. 14 p. 95.— (0) Iulie, August. Locuri 

năsipose in dunele danubiale de la Calafat. 

12. P. arenarium W. ct Kit. rar. hung. Lp. 69tab. 67 (1799); 

Heuff. enum. ban. p. 154%; Meisn. in DC. prodr. 14p. 100; Boiss. fl. 

orient. 4 p. 1035. P. neglectum Bess. enum. p. 45 (1822) ex parte 

fide Ledeb. — () Iulie, August. Locuri năsipose. Prin dunele de la 

Constanţa la Canara; lingă Severin la Simian pre câmpu Băranului. 

13. P. Bellardii All. fl. pedem. 2 p. 205 tab. 90 (1795); Ledeb. 

fl. ross. 3 p. 530; Boiss. fl. orient. 4 p. 1034; Lindem. fl. cherson. 2 

p. 158. P. patulum M. Bieb. fl. t. c. 1 p. 304% (1808). P. Bellardi var. 

a. virgatum et f. patulum Meisn. in DC. prodr. 14 p. 99. P. Kitaibelia- 

num Sadl. fl. comit. pest. ed. 1 vol. 1 p. 287 (1825). P. virgatum Sehur 
west. bot. zeit. 1860 p. 353-non Lois. P. ramiflorum Janka în linn. 30 

p. 99 (1860). — (9) Iunie, Iulie. Petrişi cu ierbă. Pe lingă gara de 

la Chitila. 

92. Foile late cordato-sagitate sau ei plante volubile. 

14. P. Convolvulus |. spec. p. 592; Koch syn.p. 713; Ledeb. 

fl. ross. 3p. 528; Meisn. in DC. prodr. 14 p. 135; Boiss. fl. orient. 4 

p. 1032; Schlechtd. Lang. deutsch. 9 fig. 355. Fagopyrum carinatum 
Moeneh. meth. p. 290 (1794). —) lunie -Septembre. Pe lingă garduri 

la locuri cam umbrose, prin locuri de cultură (Grec. enum. p. 50). Căli- 

măneşti, Rimnic ; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti; Comana ; Câmpulung; 

Câmpina; Monăstirea Neamţu (Chan. exsic.); Broşteni. 

15. P. dumetorum |. spec. p. 5921; Koch syn.p. 713; Ledeb. 

fl. ross. 3 p. 528; Meisn. in DC. prodr. 14 p. 135; Boiss. fl. orient. 4 

p. 1032 ; Schlechtd. Lang. deutsch. 9 f. 554. Fagopyrum membrana- 

ceum Mebiiei meth. p. 290 (1794). — (0) lunie- August. Prin locuri 

ca şi precedentul (Grec. ]. c.). Ciocăneşti; Bucureşti; Crivina; Vuleana ; 

Olăneşti; Câmpina; Beceni. 

16. P. Fagopyrum |. spec. p. 522. Fagopyrum sagittatum Gilib. 

exercit. phytol. 2 p. 435 (1792) F!. esculentum Monch. meth. p. 290 

(1794).—Vulg. Rişcă. Tătarcă. — Q) lunie, lulie. În cultură BAIE Mol- 

dova de nord, pentru uzul economie; făina sa: bulgur. 
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LĂXĂXIII. DAPHNACEAE Lindl. syst. nat. 194. 

1. DAPHNE 1. gen. n. 463. 

1. D. Mezereum |. spec. ed. 1755 p. 356; Sturm deutsch. 

fl. h. 8; Koch syn.p. 714; Rehb. icon. germ. vol. 11 t. 556; Ledeb. 

(|, ross. 3 p. 546; Meisn. in DC. prodr. 14 p. 530; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 10 fig. 976. — Thymelaa Mezereum Scop. îl. carn. p. 279. 

Mezereum officinarum C. A. Mey. beitr. 5 n. 112 (1844). — Vulg. Cleiţă. 

Piperu-lupului. Tulichină sau Tulpină. — î> Martie, Aprilie. Păduri 
în regiunea montană şi submontană. Câmpulung la Ograda-Bărăţiei ; 

Buceci; Predeal; Agapiea pe la Schitul-Sichla (D. alpina Grec. enum. 

p. 50- non L.); Mânăstirea Neamţu (Chan.); Rar&u. 

2. D. Blagayana kreyerin flora ann. 1838 tom. lp. 176; Koch 

syn. p. 715; Rehb. icon. germ. 11 tab. 550 n. 1180; Meisn. in DC. 

prodr. 14 p. 534; Sehlechtd. Lang. deutsch. 10 fig. 979. D. Laureola 

Auct. transs. ex p.-non [.. D. Lerchenfeldiana Schur enum. transs. 

p. 988 (1866). — tb Maiu, lunie. Stânci alpine prin văi. Muntele 

Coziea ; Buceci la S-ta Ana (Knecht.); Piatra-Mare (J]. Romer). 

2. THYMELZEA Tournef. inst. p. 594. 

1. Th. arvensis Lam. fl. fr. 2 p. 218 (1778); Meisn. in DC. 
prodr. 14 p. 551. Stellera Passerina L. spec. p. 512 et Auct. plur. 

Rehb. icon. germ. vol. 11 tab. 550. Loggia Passerina Fasano alti 

dell'acad. napol. 1787 p. 235. Passerina annua Wikstr. thymel. in act. 

holm. 1818 p. 320; Koch syn.p. 715; Sehlechtd. Lang. deusteh. 10 

fig. 974. — O) lunie- August. Câmpuri, locuri inculte aprice. În Do- 

brogea pe la Constanţa, Gargalic, Perielie ete., frecuentă, 

LXXXIV ELHAGNACEA Lidl. nat. syst. p. 194. 

1. HIPPOPHAE /. gen. n. 1452 

1. H. rhamnoides [.. spec. p. 1452; Koch syn. p. 719; Ledeb. 

(|. ross. 3p. 552; Rchb. icon. germ. vol. ll tab. 549; DC. prodr. 14 

p. 607; Schlechtd. Lang. deutsch. 10 fig. 975. — Vulg. Citină. Cătină- 

albă. — b Aprilie, Maiu. Pe malurile şi pe pruntul riurilor în regiu- 

nea submontană. Pe a lungul Prahovei şi Teleajenului de la Ploeşti 
in sus; pe valea Slănicului la Beceni în Buzău (Grec. enum. p. 51); 

Focşiani, Odobeşti pe matea Putnei; lunea Siretului pe la Agiud, 

Valea-Seacă pînă spre Bacău forte mult. 

9 E/aeagnus hortensis M. Bieb. 11.1. c.2 p. 112. E. angustifo- 
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lius L. spec. p. 176 et E. orientalis L. mant. p. 41. — Vulg. Săl- 

cidră. — > Maiu, lunie. Există numa în cultura grădinilor şi prin unele 
parcuri; a locuri subspontaneu (Grec. enum. p. 51). 

LĂXXĂXV. CELTIDACEA Endl. gen. 276. 

1. CELTIS 1. gen. n. 1143. 

1. C. australis |. spec. p. 1478; Koch syn. p. 634%; Ledeb. îl. 

ross. 3 p.639; Rchb. icon. germ. vol. 12 fig. 1338; DC. prodr. 17 

p. 169; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 9 fig. 911. — îp Maiu. Spon- 

taneu prin tuferişele munţilor de la Verciorova şi în Dobrogea prin 

munţii Măcinului. Introdus şi vulgarizat prin grădini şi pareuri în Bu- 

cureşti (Grec. enum. p. 52). 

LXXXĂVI. ULMACEA Mirb. 6lem. 2 p. 905. 

1. ULMUS 1. gen. n. 316. 

1. U. campestris |. spec. p. 327; Koch syn. p. 754%; Ledeb. 

fl. ross. 2 p. 646; DC. prodr. 17 p. 156; Boiss. îl. orieni. vul 4 

p. 1156. — Vulg. Ulm.— ft Martie, Aprilie. Prin păduri şi dumbrave 

în regiunea câmpeană şi submontană. Cerneţi; Craiova ; Tirgujiul; 

Rimnic, Coziea; Bucureşti; Comana; Neamţu; Fălticeni. — Varieză. 

. vulgaris Ledeb. fl. ross. 3 p. 646. U. campestris L. |. e. ex p. 

Rchb. icon. germ. vol 12 fig. 1331 et Auct. plur. U. campestris a. nuda 

lusus 1 Koch syn. p. 73%. — Suberul ramurilor puţin desvoltat şi în- 

treg, necrăpat sau prea puţin crăpat, foile scabre, samara obiungă, sau 

orbiculară şi atunci: U. montana Sm. engl. fl. 2 p. 20. 

3. suberosa Koch syn. p. 735; Ledeb. |. c. p. 647. U. suberosa 

Ehrh. beitr. VI p. 87 (1791); Rehb. ic. germ. 12 fig. 1333; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 9 fig. 912 subt B. —Suberul rămurilor forte desvoltat 

şi profund crăpat în felii pterigoide, foile mici, samarele orbiculare, 

sau cu foile mari şi samarele obovate. — Vulg. U/m-rîios. 

2. U. pedunculata Fouger. dissert. acad. sc. paris. ann. 1784 

et in mem. acad. sc. de paris ann. 1787 tab.2; Planch. in DC. prodr. 17 

p. 154; Ledeb. fl. ross. 3 p. 648; Boiss. fl. orient. 4 p. 1158. U. epjusa 

Willd. prodr. fl. berol. p. 9% (1787); Koch syn. p. 735; Rehb. icon. 
germ. vol. 12 fig. 1337; Schlechtd. Lang. deutsch. 9 fig. 913. U. cihata 

Ehrh. beitr. 6 p. 88 (1791).—Vulg. Ulm, şi în special Velnişi. Vînji.— 

b Martie, Aprilie. Păduri, dumbrave. Rogova, Vinjiu-Mare; Craiova; 

Tirgujiul; Bucureşti ; Ploeşti. 
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LĂXXĂVII. HIPPURIDACEA Link en, h, berol, 1921, 

1. HIPPURIS 1. gen. n. rr. 

4. H. vulgaris [..spec.p.3; DC. prodr. 3p. 71; Sturm deutsch. 

fl. h. 44; Koch syn. p. 271; Sehlechtd. Lang. deutsch. 22 fig. 2282,— 

Vulg. Coda-mânzului. — d, Iulie, August. Ape limpedi stagnate sau lin 

curgătore, heleşteuri. Comana pe Cilniştea; Bucureşti pe Colentina 
(Grec. enum. p. 25); Brăila; Fălticeni prin iazul Ciolsacilor. 

LĂXXXĂVIII. LORANTHACEA Don. prodr. fl. nepal. 149, 

1. VISCUM 7ournef. inst. p. 609. 

1. V. album [..spec.p. 1451; Sturm deutsel. h. £; DC. prodr. 4 

p. 278; Koch syn.p. 254%; Boiss. fl. orient. 4 p. 1068; Sehlechtd. Lang. 
deutsch. 9 fig. 823. — Vulg. Vise. — t Martie, Aprilie. Parazit pe 
mulţi arbori, mai ales pe Meri şi Peri sălbateci în regiunea dealurilor 
submontane. Cerneţi; 'Tirgujiul; Rimnic; Leurdeni, Conţeşti; Dealu- 
Mare; Monăstirea Ciolanu (Grec. enum. p. 29). laşi; Piatra; Birlad la 
pădurea Crângu; Mânăstirea Neamţu. 

2. LORANTHUS /. gen. n. 4%. 

|. L. europzeus |. spec. p. 1672; Jacq. h. vindob. p. 230; 
Sturm deutsch. h. 34; DC. prodr. 4 p. 294; Boiss. fl. orienț. 4 p. 1069; 
Schlechtd. Lang. deutsch. 9 f. 824. — Mărgărit. Vise de stejar — 
% Aprilie, Maiu. Parazit mai mult pe stejari în regiunea dealurilor, 
Leurdeni, Conţeşti, Câmpulung. 

LXXXIX. SANTALACEE R. Br. prodr. 350. 

1. THESIUM /. gen. ed. 1 n. 173. 

Ş |. Iribracteaţi. Caulii în partea superidră racemici sau pani- 
culaţi, subt fiecare ore câte trei bractee; drupă uscată. 

* Perigoniul după floraţie devine involut şi formeză un sfirc (pap- 
pila) cu mult mai mie de cât drupa. 

1. Th. intermedium Schrad. spicil. fl. germ. p. 27 (1806); 
Koch syn. p. 716; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 9 f. S11. 7. lino- 
phullum L. spec. p. 301 ex parte; Rehb. ie. germ. 11 fig. 1160. — 
d. lulie, August. Poeniţe şi pe subt rărişi de mesteacăni sau de fagi 
in regiunea montană. Călimăneşti, Stănişioara; Mânăstirea Neamţu 
(Chania exsie. Grec. enum. p. 50. 7. pratense Br. prodr. p. 431 -non 
Ehrh.) 
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2. Th. ramosum llayne in Schrad, journ. 1500 tom. | p. 30 

tab. 7; Koch syn. p. 717; Ledeb. fl. ross. 3 p. 540; DC. prodr. 14 

p. 643; Rchb. icon. germ. |. c. fig. 1154; Schlechtd. Lang. deutsch. 9 

fig. 516.-— d. Iunie, Iulie. Locuri cuicrbă pe malurile Borceila Feteşti. 

3. Th. simplex Velen. fl. bulg. p. 499 (1891). ZA. digusum 

Simk. enum. transs. p. 477 (1886) et Auct. transs. pr. p.-non Andrzj 

Th. humile Auct. transs.- non Vahl symb. bot. 3 p. 43 (1794). — d, 

sau (3? lunie, lulie. Prin mărăcinişiuri, locuri aprice sau petrose, 

drumuri, locuri cu ierbă mănuntă. Muntele Galbina în Vilcea; Balta, 

Costeşti în Mehedinţi; Comana; Bucureşti, Herăstrău. 

** Perigoniul după floraţie, devine prea puţin involut şi formeză 
o prelungire cam tubulosă egalând sau întrecend lungimea drupei. 

4. Th. alpinum |. spec. ed. 1753 p. 207; Sturm deutsch.h. 11; 

Koch syn.p. 718; Rehb. ic. germ. 9 fig. 1151; DC. prodr. 14 p. 641; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 9 fig. 318. 7h. hnophyllum L. fl. suec. n. 211 

(1775)-non L. spec. pl. ].c€. — , Iunie, Iulie. Livedi, poeni pe lingă 

păduri în regiunea subalpină şi alpină inferioră. Muntele Ghiţu în Ar- 

geşi; Buceci (Br. Knecht.), Buşteni; Predeal; munţii Barnarului în Su- 

ceava (Br.); Rarcu pe Piatra-Zimbrului. 

$ 2. Umibracteaţi. Caulii în partea superioră comoso-racemici, 

florile având numa câte o bractee; drupă uscată sau cărnosă. 

5. Th. rostratum Mert. et Koch deutsch. fl. 2 p. 287 (1826); 

Koch syn. p. 718; Rehb. ic. germ. 9 fig. 1159; DC. prodr. 14 p. 629; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 9 fig. 821. -- Y, lunie, lulie. Locuri uscate, 

pruntişiuri. MOnăstirea Neamţu (Chania exsic. Br. prodr. p. 431). 

2. COMANDRA Nu. gen. 1 p. 107 (1518). 

1. C. elegans DC. prodr. 14 p. 636 (1557). Zhesium elegans 

Hochel rar. banat. p. 36 tab. 4 fig. 11 (1898); Heuff. enum. banat. 

p.155; Neilr. diagn. p. 111. Hamiltonia elegans Rehb. fil. ic. germ. 

vol. 11 fig. 1162 (1849). — ă. Maiu, lunie. Prin mici tuferişe, locuri 

de cultură sau crânguleţe. Verciorova spre gura Slătinicului ; Craiova ; 

Ciocăneşti (Grec. enum. p. 50); Comana. 

XC. ARISTOLOCHIACEAE Juss. gen. 72. 

1. ARISTOLOCHIA /. gen. n. 1022. 

1. A. Clematitis [. spec. p. 1363; Sturm deutsch. h. 6; Koch 
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syn. p. 720; Ledeb. (1. ross. 3 p. 554%; Rehb.ic. germ. vol. 12 fig. 13140; 

Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 21 fig. 2191. — Vulg. Doşele-popei. 

Cucurbeţea.  Lepădătoare. Remf. Merul-lupului. — 4, Maiu, lunie. 

Prin tuferişiuri, crânguri, vii şi prin locuri de cultură. Cernei, Şimian ; 
Craiova; Tirgujiul; Rimnic, Călimăneşti; Bucureşti; Comana ; Slobo- 

ziea; Neamţu (Chania); laşi; Galaţi; Dobrogea. 

2. A. pallida Willd. spec.pl. 4 p. 162 (1805); Kochsyn.p. 720; 

Rehb. ic. germ. vol. 12 fig. 1345; Schlechtd. Lang. deutsch. 21 

fig. 2193. — Locuri petrose, pe subt tuferişe. Verciorova spre gura 

Cerovăţului; valea "Ţesnei pe Ineleţu la Gaura-Fetei. 

2. ASARUM 1. gen. n. 559. 

|. A. europzeum |. spec. p. 633; Sturm deutsch. h.2; Koch 

syn. p. 721; Rehb. ic. germ. 12 fig. 1339; Schlechtd. Lang. deutsch. 
vol. 21 f. 2194. — Vulg. Piperu-lupului.  Piperuşi. Popienic. Po- 

chivnie. — 4. Martie, Aprilie. Păduri umbrose, dumbrave. Cerneţi; 

valea '[esnei la Gaura-lui-Zirnă; 'Tirgujiul; Craiova; Dimbovicioara, 

Câmpulung, Conţeşti; Câmpina; Ploeşti la Bradi; Bucureşti ; Comana ; 
Agapiea, Neamţu (Grec. enum. p. 51); Broşteni pe Bistriţa; Schitul 

Rartu. 

CLASA VI 

DICOTILEDONE APETALE UNISEXUATE 

XCI. URTICACEAE Lindl. nat. syst. 175 ex. p. 

Trib. 1. URTICEXE Juss. Ovariul uniloculat uniovulat, ovula orto- 

tropă, semiînţa erectă, albuminată, embrionul în axa seminţei drept şi 

antitrop. 

1. URTICA 1. gen. n. 1054. 

1. U. urens [. spec. p. 1396; Koch syn. p. 732; Ledeb. îl. 

ross. 3 p. 636; Rehb. ic. germ. vol. 12 fig. 1320; Boiss. fl. orient. 4 

p. 1146; Sehlechtd. Lang. deutsch. 9 fig. 902. — Vulg. Urzică. Ur- 

zică-iute. Urzicea. Oieşea. —  (-) lunie- Septembre. Locuri de cultură 

şi locuri ruderale; specie vulgară (Grec. enum. p. 52) prin totă țera. 

2. U. dioica LL. spec. p. 1396; Koch syn. p. 732; Ledeb.fl, 

ross, 3 p. 637; Rehb. ie. germ. vol, 12 fig. 1394; Boiss. fl. orient. 4 
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p. 1146; Schleehtd. Lang. deutsch. 9 fig. 903. — Vulg. Urzică-mare. 

Uraică-de-pădure. — d, Iulie - Septembre. Locuri inculte cam umede, 

prin păduri, pe lingă garduri, tuferişe, etc.; specie vulgară prin totă 

țera (Grec. enum. p. 52). Cerneţi; 'Tirgujiul; Craiova; Rimnie, Căli- 

măneşti; Predeal; Bucureşti; Comana ; Birlad; laşi; Agapiea, Neamţu . 

şi prin văile montane inferiore în totă Suceava. 

2. PARIETARIA /. gen. n. 1152. 

1. P. erecta Mert. et Koch fl. germ. 1 p. S25 (1823); Sturm 

deutsch. fl. h. 9; Koch syn. p. 733; Ledeb. fl. ross. 3 p. 639; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 9 fig. 904. P. officinalis Lin. spec. p. 1492 ex p.; Willd. 

spec. p. 4 p. 953; Rehb. ie. germ. 19 fig. 1317. — Vulg. Griul po- 

tirnichilor. Paracherniţă. — ă, lulie - Septembre. Locuri umbrose dos- 

nice, ruine, dărâmături pietrose, păduri. Vârciorova, ruinele Severi- 

nului (Grec. enum. p. 52); Stirmina; valea "Ţesnei la Stina-Poenei; 

Baea-de-Aramă; Cloşani; valea Cernei; Mânăstirea "Tismana ; Lainici ; 

valea Mânăstirei Bistriţa; Stănişioara; Rimnic ia Zăvoi; Comana pe 
la Fântâna-cu-nuc. 

2. P. chersonensis Lange et Szovics in DC. prodr. 16part. | 

p. 235, 47 (1869) pro variet. f. P. lusitanică. — P. serbica Paneic in 
(|. serb. ann. 1874; Velen. fl. bulg. p. 510. — P. lusitanica Boiss. fl. 

orient. p. 1150 pro p. et Auct. hung. ex parte-non L. — Y. lunie- 

August. Prin cavernele stâncilor lingă Mangaliea în Dobrogea. 

Taib. II. CANNABINEE Blum. — Ovariul uniloculat uniovulat, 

ovula pendulată; s&minţa nealbuminată, embrionul curbat sau spiral, 

cotiledonele incumbente. Ierburi. 

3. CANNABIS Journefj. inst. p. 535. 

1. C. sativa [.. spec. p. 1457; Koch syn. p. 733; Ledeb. fl. 

ross. 3 p. 635; Rchb. ic. germ. vol. 12 fig. 1325; Boiss. fl. orient. 4 

p. 1152; DC. prodr. 16 part. IL p.30 var. 3; Sehlechtd. Lang. deutsch. 9 

fig. 906. — Vulg. Cânepă. — (-) Iulie, August. De antică origine asia- 

tică; întreţinută prin cultură şi în stare subspontanee prin împrăştiarea 

semințelor. 

4. HUMULUS 1. gen. n. rbd. 

1. H. Lupulus [. spec. p. 1457; Koch syn. p. 733; Ledeb. îl. 

ross. 3 p. 635; Rchb. icon. germ. vol. 12 fig. 1326; Boiss. fl. orient.4 

p. 1152; DC. prodr. 16 part.1 p. 29; Sehlechtd. Lang. deutsch. 9 f. 907.— 
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Vulg. Fameiu. Iemei.  — d. Iulie, August. Prin lunci, prin crânguri, 
păduri, pe garduri rustice (Grec. enum. p. 92) şi în cultură pentru uzul 
industrial şi economic. Tirgujiul; Craiova; Rimnic; Bucureşti; Co- 
mana ; Ploeşti ; Focşiani; Bacău; Piatra; Neamţu (Chania exsic.) ; lunca 
Siretului pe la Agiud, lunca Moldovei spre Mălin; laşi ete. 

Trib. II. MORE End. — Ovariul uniloculat, a rar biloculat, ovu- 
lele pendulate; s&mînţa albuminată, embrionul curbat, cotiledonele 
acumbente, Fructul soroză. 

5. MORUS /. gen. n. 1053. 

1. M. alba [.. spec. 1398; Koch syn. p.734; Rehb. ic. germ. 19 
fig. 1327; Boiss. fl. orient. 4 p. 1152; Sehlechtd,. Lang. deutsch. 9 
fig. 909. — Vulg. Agud. Iagod. Dud. cu fructele albe. — î> Maiu. De 
origină asiatică ; cultivat, aclimatizat, se propagă adesea şi de sine 
(Grec. enum. p. 51). Forte vulgarizat şi prinde bine la noi. 

2. M. nigra L. spec. p. 1398; Koch !. e. Rehb. 1. c. fig. 1328; 
Boiss. fl. orient. 4 p. 1153; Sehlechtd. Lang. deutsch. 9 îig.+940. = 
Vulg. Agud. Iagod. Dud, cu fructele negre sau purpurii. — î> Maiu. 
A ceeaşi origină şi stare ca speciea precedentă. 

Trib. IV. ARTOCARPEE DC. — Ovariul uniloculat sau biloculat, 
ovulele pendulate, seminţele albuminate, imbrionul curbat; fructul 
siconă Arbori. 

6. FICUS 1. gen. n. 1186. 

1. F. Carica [.. spec. p. 1513; Koch syn. p. 734%; Ledeb. A. 
ross. 3 p. 635; Rehb. ic. germ. vol. 12 fig. 1329; Boiss. fl. orient. 4 
p. 115% variet. 2; Sehlechtd. Lang. deuteh. 9 fig. 908. — Vulg. Smo- 
chin. — ftp Locuri pietrose aprice, în Dobrogea pe lingă Mangaliea; 
in unelocuri cultivat (Grec. enum. p. 52) dar puţin vulgarizat. 

Trib., V. PLATANEE Lestib. — Ovariul uniloculăt, uniovulat, 
ovula pendulată; săminţa nealbuminată, embrionul ortotrop cilindroid. 
Arbori. 

7. PLATANUS Journef. instit. p. 590. 

1. P. vulgaris Spach ap. Le Maout et Desne fl. elem. des jard. 
et de champs p. 684 (1855). P. orientalis Boiss. fl. orient. 4 2, 4104 
P. orientalis et P. oceidentalis L. spec. p. 1417. — Vulg. Platan. — 
T> lunie, lulie. Introdus, aclimatizat şi vulgarizat pentru grădini, par- 
curi, alee, şosele. 
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XCIL. EUPHORBIACEAE Adr. Juss. monogr. (1524). 

Trib. I. EUPHORBIEZE Bart], — Loculele ovarice uniovulate. Flo- 

rile unisexuate : mascule şi femele puse în într'un involucru comun 

periantoid. 

1. EUPHORBIA /. gen. n. 609. 

$ 2. Foile stipulate, stipulele ânguste lineare; tote au inserțiea 

oposită. 

1. E. Peplis [.. spec. p. 659; Koch syn.p. 723; Rehb. ic. germ. 

vol. 5 fig. 4753; Ledeb. fl. ross. 3 p. 558; Boiss. in DC. prodr. 15 

p. 27; ejus fl. orient. 4 p. 1086; Schlechtd. et Lang. deutsch. vol. 20 

fig. 2053. — O) Iulie, August. Năsipuri pe ţermii maritimi. În Do- 

brogea pe lingă Lacul 'Tuzla-Ghiol, la Constanţa prin dunele despre 

Mamaea etc. 

$ 2, Foile nestipulate, cele caulinare alterne, cele terminale ver- 

ticilate şi de la axila acestora porneşte umbela inflorescenţei, cele flo- 

rale oposite. 

1. Involuecrul cu apendice glandifere eliptice transversale avend 

extremităţile bonte: deci, nebicornice. 
2. E. helioscopia [. spec. p. 658; Koch syn. p. 725; Rehb. 

ic. germ. vol. 5 fig. 4754; Ledeb. fl. ross. 3 p. 562; DC. prodr. vol. 15 

p. 136; Boiss. fl. orient. 4 p. 1107; Schlechtd. Lang. fl. deutsch. 20 

fig. 2054. — Vulg. Afor. Alior. Arior. Laptele-cânelui. Laptele-cucului. 
Duruiană-de-negei. Buruiană-măgărească. — Prin locuri de cultură, 
locuri de arătură, holde, pe la garduri rustice. Severin, Şimian; M6- 

năstirea Bistriţa ; Rimnie; Conţeşti ; Comana; Brebu; Broşteni în Su- 
ceava. 

3. E. platyphyllos [. spec. p. 660; Koch syn. p. 793; Rehb. 

ic. germ. vol. 5 fig. 4758; Ledeb. fl, ross. 3 p. 562; DC. prodr. vol. 15 

p. 133; Boiss. fl. orient. 4 p. 1099 ; Schlechtd. Lang. fl. v. deutseh. 20 

fig. 2055. — Aceleaşi numiri populare. — (0) Iulie-Septembre. Li- 

vedi umede, pe lingă păduri, drumuri, locuri cultivate; specie comună 

(Grec. enum. p. 51). Cerneţi; Baea-de-Aramă ; Craiova; Stolnici ; Co- 

mana; Bucureşti, Buftea, Perişi; Ploeşti, Bucov; Tecuci, Mărgineni; 
Vaslui, Hafaila ; Tirgu-Ocnei, Neamţu; Cotnari; Fălticeni, Mălin ; 

Broşteni. 

4. E. stricta |. syst. nat, ed. 10, Il p. 1049 (1759); Koch syn. 

p. 7193; Rehb. ie. germ. 5. fig. 4757; Ledeb. fl. ross. 3 p. 560; Boiss. |. e. 



RUPHORBIACEA 521 

Schlechtd. Lang. deutsch. 20 fig. 2056. E. micrantha M. Bieb.[l. t. c. | 

p. 377 (15085); Rchb. 1. c. fig. 4756.— 0) lunie- Septembre. Câmpuri, 

crânguri, arături, vii. Olăneşti, Rimnie, Călimăneşti; valea Motrului pe 

la Broşteni; Câmpulung ; Bucureşti (Grec. enum. p. 51). 

5. E. angulata Jacq. collect. 2 p. 309 (1788); ejus in icon. rar. 

tab. 481; Koch syn. p. 724; Rchb. icon. germ. vol. 5 fig. 4762; DC. 

prodr. 15 p. 127; Sehlechtd. Lang. deutsch. 20 fig. 20585. — d, Maiu, 

lunie. Păduri subalpine. Predeal, Buşteni, Sinaia. 

6. E. carniolica Jacq. fl. austr. append. p. 34 tab. 14 (1778); 

Koch syn. p. 725; Rehb. ic. germ. 19 fig. 4760; DC. prodr. 15 p. 128 ; 

Schlechtd. Lang. deutseh. 20 fig. 2059. £. ambigua W. et Kit. rar. 

hung. 2 tab. 135 (1803). FE. expansa Janka in linnaa vol. 30 ann. 1860 
p. 600. — 9, Aprilie, Maiu. Păduri în regiunea montană subalpină 

şi alpestră. Câmpulung; Predeal, Buşteni; Sinaia (Knecht. leg.)! 

7. E. polychroma A. Kern. est. bot. zeit. ann. 1575 p. 395 

et Auct. recent. E. epith/moides Jacq. fl. austr. 4 p.23 tab. 344 (1776); 
Koch syn. p. 725; Rchb. icon. germ. 5 fig. 4864; DC. prodr. 15 

p. 125; Sehlechtd. Lang. deutsch. 20 fig. 2061-non L, cujus stirp. 

cum E. fragifera Jan synonymă ap. A. Kern.]. €. — Y. Aprilie, Maiu. 

Pe lingă păduri, tuferişe sau crânguri; specie frecuentă (Grec. enum. 

p. 51). Craiova; Piteşti la Trivale şi la Valea-Mare; Câmpulung ; Cio- 

căneşti, Buftea, Perişi; Bucureşti; Comana; Câmpina, Văleni (E. fragi- 

feva Grec. 1. c.-non Jan); Focşiani ; laşi. 

8. E. lingulata [leuff. enum. banat. p. 192 (1858); DC. prodr. 15 

p. 195; Janka exsic.! — În specie nu diferă de precedenta, în formă 

însă diferă prin foile sale cu mult mai lungi şi lingulate, prin inflores- 

cenţa sa laxă avend radele umbelei mai lungi, mai laxe, negrămădite 

şi oarecum prin lobii involucrului fiind mai lungicei. — 4. Maiu, lu- 

nie. Tuferişe, crânguri, păduri. Valea Bahnei la Vâreiorova, Cerneţi; 

Craiova, Rubaneşti, Popînzăleşti; Comana; Ciocăneşti ; Paserea. 

9. E. palustris |. spec. p. 662; Koch syn. p. 726; Rehb. ic. 

germ. 5 fig. 4771; Ledeb. fl. ross. 3p. 565; DC. prodr. 15p. 121; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 20 fig. 2063. — 4. Maiu, lunie. Locuri 
băltose josnice. Giurgiu spre Sloboziea şi Malu; Comana ; Brăila. 

10. E. villosa W. et kit. rar. hung. tab. 93 (1802). FE. procera 

M. Bieb. fl. t. e. 1 p. 378 (1808); Koch syn. p. 796; Ledeb. fl. ross. 3 

p. 564; Rehb. icon. germ. 5 fig. 4770 5; Sehlechtd. Lang, deutsch. 20 
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fig. 2064. — Y. Maiu, Iunie. Câmpuri, crânguri, grâne, drumuri, lo- 

curi aride. Horezu; Comana; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti; Câmpina; 

Piatra la Pădurea-Balaurului ; Dorohoiu ; Dobrogea. — Varieză : 

a. genuina. E. procera M. Bieb. |. e.; Rehb. 1. e. — Capsula sau 
gheocea fructului este netedă şi glabră; axa caulinară şi foile glabre 

sau perose. 

f. trichocarpa. E. procera fi. trihocarpa Ledeb. fl. ross. 3 p. 564. — 

Capsula sau gheocea este netedă, mai mult sau mai puţin părosă; 

axa caulinară şi foile cu mult mai prose. 
7. lasiocarpa. E. procera '|. lasiocarpa Ledeb. |. €. E. pilosa Pall. 

it. | p. 171, 18% (1771); Rochel rar. banat. fig. 15 (1826); Rehb. icon. 

germ. 5 fig. 4770-non L. — Capsula cu mici tubereule şi cu peri întinşi ; 

axa caulinară şi foile părose. 

2. Apendicele glandulifere ale involucrului semilunare bicornice: 

adică extrimităţile lor prelungite în câte un corn; a rar bonte. 
a. Cornele simple. 

* Foile florale avend baza concrescută. 

11. E. amygdaloides [. spec. p.663; Koch syn. p. 727; Rehb. 

icon. germ. 5 fig. 4799; Ledeb. fl. ross. 3 p. 573; Boiss. fl. orient. 4 

p. 1130; Sehlechtd. Lang. deutsch. 20 fig. 2067. —- 4. Aprilie, Maiu. 

Păduri, dumbrave, în regiunea subalpină, alpestră şi campestră ; spe- 

cie comună. Dealurile Cernuţului; Craiova ; Popinzăleşti; Olăneşti, 

Riîmnic; Piteşti la Trivale, Valea-Mare ; Comana ; Ciocăneşti, Mogo- 

şoea; Predeal, Sinaia; Câmpina. 

** Poile florale cu totul libere. 

12. E. exigua [. spec. p. 654; Koch syn. p. 731 except. var. f 

et +; Rehb. ic. germ. vol. 5 fig. 4777; Ledeb. fl. ross. 3 p. 569; DC. 

prodr. 15 p. 139 except. variet.; Boiss. fl. orient. 4 p. 1110; Sehleehtd. 

Lang. deutsch. 20 flg. 2082. — (-) lunie- August. Petrişiuri năsipose, 

coste şistose. Comarnic, Possada. 

13. E. falcata [.. spec. p. 654; Koch syn. p.p. 731; Rehb. ic. 
germ. 5 fig. 4776; Ledeb. fl. ross 3 p. 570; Boiss. fl. orient. 4p. 1111 

exclus. variet.; DC. prodr. 15 p. 140; Schlechtd. Lang. deutseh. 20 

fig. 2081. E. mucronata Lam. eneyel. meth. 2 p. 427 (1786). — (0) Iunie 

- August. Petrişiuri, terâm humifer prin locuri de cultură, pe la dru- 

muri ; la noi rară. Verciorova, Severin; Constanţa. 

14. E. grzeca boiss. et Sprun, diagn. orient. 5 p. 53 (1844); 
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DC. prodr. 15 p. 144; Boiss. fl. orient. 4p. LI15. E. dalmatica Vis. 

fl. dalm. 3 p. 228. £. Zerracina Griseb. flora rumel. | p. 139-non L.— 
(9) lunie- August. Petrişi, locuri aride. Verciorova pe costa munţilor. 

15. E. petrophyila C. A. Mey Klein beitr. p. 9 (1844); Boiss. in 
DC. prodr. 15 p. 150; Boiss. fl. orient. vol. 4 p. 1118. £. sazatilis 
M. Bieb. îl. t. c. 1p. 373 (1808)-non Jacq. fl. austr. 4 p. 23 tab. 345 
(1776). E. pseudosazatilis Uechtr. et Sint. ap. Kanitz in plant. roman. 
p. 111 solum nomen et synon. [. niceeensis ş. minor Ledeb. fl. ross. 3 
p. 973. — d, lunie, Iulie. Locuri aprice şi cam petrâse. În Dobrogea 
septentrională şi centrală. 

16. E. Gerardiana Jacq. fl. austr. 5 tab. 426 (1778); Koch 
syn. p. 726; Rehb. ie. germ. 5 fig. 4794; DC. prodr. 15 p. 166; Ledeb. 
Îl. ross. 3 p. 569; Boiss. fl. orient. 4p. 1124; Sehlechtd. Lang. deutsch. 20 
fig. 2065. E. linariefolia Lam. eneyel. melh. 2 p. 162 (1786). £. 
Jlaucescens Willd. suppl. enum. p. 28 (1813). — . Iunie, Iulie. Câm- 
puri, şesurile întinse aprice inculte. Buzău, Valea-Slănicu spre Beceni 
(Grec. enum. p. 51); Feteşti; Brăila; în Dobrogea pe la Constanţa ete. 

17. E. Cyparisias |. spec. p. 661; Koch syn. p. 728; Rehb. 
ic. germ. 5 fig. 4793; DC. prodr. 15 p. 160; Ledeb. fl. ross. 3 p. 574 
Boiss. fl. orient. 4 p. 1125; Sehlechtd. Lang. deuiseh. 20 fig. 2069.— 
4, Aprilie-lunie. Câmpuri, drumuri, locuri cultivate şi ruderale ; 
specie forte comună (Grec. enum. p. 51). Cerneţi; Craiova; Olăneşti, 
Rimnic, Călimăneşti; Câmpulung; Ciocăneşti, Bucureşti; Comana ; 
Câmpina; Sinaia pînă în Valea-Urlătoarei (Knecht.); Buzău; Focşiani; 
Piatra; Neamţu (Chan. exsic.); Fălticeni; Botoşiani; laşi; Dobrogea. 

18. E. Esula [. spec. p. 660; Koch syn. p. 728; Rehb. icon. 
germ. 5 fig. 4791; Ledeb. fl. ross. 3 p. 575; DC. prodr. 15 p. 160; 
Boiss. fl. orient. 4 p. 1195; Schlechtd. Lang. deutsch. 20 fig. 2071.— 
d. lunie- August. Locuri aprice ; prin vii şi arături pe la Segarcea în 
Doljiu. 

19. E. salicifolia [Host syn. p. 267 (1797); Koch syn. p. 798; 
Rehb. ic. germ. 5 fig. 4798; Ledeb. fl. ross. 4 p. 578; DC. prodr. 15 
p. 162; Boiss. fl. orient. 4 p. 1127; Schlechtd. Lang. deutsch 20 
fig. 2070. E. palkhda Willd. spec. p. 923 ex p. E. încana Schur verh. 
siebenb. ver. vol. 3 (1852) p. 127. — 9. Maiu, lunie. Câmpuri, dru- 
muri, locuri cultivate. Craiova, Hubăneşti ; ( iocăneşti, Buftea, Chitila; 
Bucureşti (/. Esula Grec. enum. p. 5l-non L.); Comana; Buzău la 
Dumbrava ; Brăila. 
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20. E.lucida W. et Kit. rar. hung. tab. 54 (1501); Koch syn. 

p. 7283; Rehb. ic. germ. vol. 5 fig. 4797; Ledeb. [l. ross. 3 p. 578; 

DC. prodr. 15 p. 163 exclus. variet.; Boiss. fl. orient. 4 p. 1127; 

Schlechtd. et Lang. deutsch. 20 fig. 2073. E. palida Willd. |. e. ex 
p. — Y. lunie- August. Locuri josnice umede. Giurgiu, Sloboziea 

spre Malu; Comana prin lunca Câlniştei spre Grădiştea; Galaţi prin 

lunca Brateşiului. 

21. E. agraria M. Bieb.fl.t.c. 1 p. 375 (1508); Ledeb. fl. 

ross. 3 p. 579; DC. prodr. vol. 15 p. 163; Boiss. fl. orient. 4 p. 1198. 

E. nittens 'Trevir. berl. naturf. ann. 1813 part. IL p. 149. E. thyyrsi- 

flora Griseb. spicil. rumel. 1 p. 143 (15843). E. transsilvanica Sehur 

verh. siebenb. ver. 3 ann. 1852 p. 194. FE. subhastata Vis. et Panc. 

dec, 1 p. 22 tab. 7 (1862).— I, lunie- August.— Câmpuri, locuri de cul- 

tură, vii. Măgurele-Flăminda (E. Lathyris Grec. enum. p. 5l- non L.); 

Stolnici; loneşti, Vultureanca; Giurgiu, Băneasa, Comana; Bucureşti, 
Chitila, Ciocăneşti; Ploeşti; Feteşti; Dobrogea la Constanţa. 

Specimenele din Dobrogea, culese la Constanţa de pre malurile 
mărei, prin forma foilor mature eliptice sau oblung-eliptice, coriace 

şi cam luciose pe paginea superidră, corespund exact cu forma disă 

E. subhastata Vis. et Pane. |. c.; pe când specimenele din Româniea 

cisdanubiană au foile ovate, ovato-triangulare, mai mult sau mai puţin 

late sau ânguste, opace, necoriace sau puţin coriace. Însă, nu trebue 

să acordăm nici o importanţă lăţimei şi lungimei foilor aşia de variate 

în acestă specie. 

22. E. glareosa M. Bieb. fl. t. c. 1p.373(1808); DC. prodr. 15 

p. 165; Boiss. fl. orient. 4 p. 1129. £. pannonica Host fl. austr. 2 

p. 566 (1831). E. serotina Host |. c. E. niceensis f. glareosa Koch 

syn. p. 729; Ledeb. fl. ross. 3 p. 573. E. niceensisf. pannonica Rehb. 

ic. germ. 5 fig. 4795 f. — Y. lunie - August. Câmpuri, şesuri întinse, 

la locuri aprice necultivate, drumuri, vii. Comana ; Feteşti; Brăila, Ga- 

laţi; Dorbogea ubigue. 

b. Cornele bifide. 

* Foile caulinare forte apropiate, dens spirale. 

23. E. Myrsinites |. spec. 661; Koch syn.p. 730; Rebb. ic, 

germ. 5 fig. 4796; DC. prodr. 15 p. 173; Boiss. fl. orient. 4 p. 1134; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 20 fig. 2077. — d, lunie, Iulie. La locuri 

petrose, stânci calcare. Dobrogea la lenisala pe ruinele Castelului Ge- 

novez, Bairamdede pe stâncile de la Başbunar. 
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24. E. virgata W. et Kit. rar. hung. tab. 162 (1803); Koch 

syn. p. 728: Ledeb. fl. ross. 3 p. 575; DC. prodr. 15 p. 159 exclus. 

variet; Rehb. icon. germ. 5 fig. 4792; Boiss. fl. orient. 4 p. 1196 

exclus. variet.; Schlechtd. Lang. deutsch. 20 fig. 2072. — 9, Maiu, 

lunie. Livedi, crânguri, câmpuri, grâne. Severin; Craiova; Câmpulung ; 

Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti (Grec. enum. p. 51); Comana; Băneasa ; 

Brăila. 

Trib. II. ACALYPHEF Bartl. Loculele ovarice uniovulate. Florile 

unisexuate libere, însă constituind glomeraţii spicate sau racemice. 

2. MERCURIALIS 1. gen. n. 1125. 

1. M. perennis [. spec. p. 1465; Koch syn.p. 731; Rehb. ic. 

germ. 5 fig. 4804; Ledeb. fl. ross. 3 p. 580; Boiss. fl. orient. 4 p. 11492; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 20 fig. 2084. — Buriană-cânească. Breiu. 

Drîie. Trepădătoare. — Y, Aprilie, Maiu. Prin dumbrave în regiunea 

“alpestră şi câmpeană (Grec. enum. p. 51). Baea-de-Aramă; Horezu; 

Bistiţa, Rimnicu ; Piteşti la Trivale; Valea-Mare; Conţeşti; Câmpu- 

lung ; Predeal, Sinaia; Câinpina ; Mogoşoea, Panteleimnon, Pasărea; Co- 

mana; Mânăstirea Neamţu (Chania); Broşteni pe Bistriţa şi Neagra; 

Răpedea; Birnova ; Dobrogea septentrională. 

2. M. ovata Stermnb. et Hoppe in denksehr. botan. gesel. zu 

regensb. 1815 p. 170 tab. 4; Koch syn. p. 232; Rchb. icon. germ 5 

fig. 4803; Ledeb. fl. ross. 3 p. 580; Sehlechtd. Lang. fl. v. deutseh. 20 

fig. 2085. M. perennis f. ovata Mill. sec. Boiss. fl. orient. 4 p. 1142.— 

d. Aprilie, Maiu. Păduri, tuferişiuri. Galaţi; Mânăstirea Neamţu; 

(Chania exsic.). 

3. M. annua |. spec. p. 1465; Sturm deutsch. h. 29; Koch. syn. 

p. 732; Rehb. icon. germ. 5 fig. 4801; Ledeb. fl. ross. 3 p. 581; Boiss. 

fl. orient. 4 p. 1143; Schlechtd. Lang. 20 fig. 2086 solum fl. masculis.— 

(2) lunie - Septembrie. Pe lingă ziduri vechi. Monăstirea Neamţu 

(Chania exsic.) 
e Ricinus communis L.. spec. p. 1430; Boiss. fl. orient. 4 p. 1143.— 

Vulg. Ricin. Rein. — (0) lunie, lulie. In puţine locuri; pentru horti- 

cultură, vulgarizat. 

e Buxus sempervirens |. spec. p. 1394; Boiss. fl. orient. 4 

p. 1144 et B. arhorecens Lam. dict. | p. 511. — Vulg. Cimişir Me- 

rişior. — î> Martie, Aprilie. In horticultură, destul de vulgarizate. 

Grecescu D, Dr. — C, 1324 36 
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NCIIL. CALILITRICHEACERE Link. enum. h. berol. 1321. 

1. CALLITRICHE 1. gen. n. 

1. C. fluviatilis hchb.fl. germ. excurs. p. 754%(1832) et ie. germ. 

vol. 5 fig. 4748 pro variet. C. Platicarpă. C. platycarpa Kitz. in 

linn. vol. 7 p. 175 (1847) et Auect. ex parte. — d, lulie, August. Ape 

limpezi lin curgătore. "Titu pe girlița Sutza (C. platycarpa Grec. 

enum. p. 25 et in Br. prodr. p. 177). 

2. C. verna [. spec. p. 6 in sensu amplior; Kiitz. in Rehb. pl. 

critic. iGON EA 9 fig. 1179 (1831); Rchb. germ. exc. p. 753 et icon. 

germ. vol. 5 fig. 4746 quoad var. fontana et var. stellata pro planta 

nostră ; DC. pei 3 p. 70 var. a et 6; Sag. et Schn. fl. carp. centr. 2 

p. 468. C. vernalis Koch syn. p. 971. — Vulg. Drenţe. — Y. Maiu, 

lunie. Ape limpedi uşior curgătore, rovinose, sau stagnante. Cerneţi 

pe dealurile lorgutovei şi Dumbrăviţei; în Muscel pe la Clucereasa; 
Titu pe girliţa Sutza (C. hamulata Grec. enum. p. 25 et in Br. prodr. 

p. 177-non Kiitz.); Comana pe Câlnişte; pe Suha-Mare pe la Văleni- 

Stănişioarei în Suceava. 

3. C. alpina Schur est. botan. zeit. 1858 p. 403; ejus enum. 

transs. p. 217. C. transsilcanica Sehur enum. transs. p. 216 (1866). 
(1. verna b. transsileanica Simk. enum. p. 132 (1886). — Y. Iulie, 

August. Predea: prin valea Roşnovei. 

XCIV. CERATOPHYLLACEA Grey brit. arr. 2 p. 554. 

1. CERATOPHYLLUM /. gen. n. 103. 

|. C. submersum L. spec. p. 1409; Koch syn. p.272; Ledeb. fl. 

ross. 2 p. 123; DC. prodr. 3 p. 74. Schlecht. Lang. fl. v. deutsch. 9 

fig. 809. (C. muticum Chamisso in linn. 5 tab. 4 A. et B.(1835)—Vulg. 

Brădişi. Cosor. — d, Iunie, Iulie. Plantă immersă în ape profunde 

limpezi stagnante, prin heleşieuri. Craiova; Colentina la Tei, Her&s- 

trău; Comana în Cilnişte; Cernica, Pasărea. 

2. C. demersum |. spec. p. 1409; Koch syn. p. 272; DC. 

prodr. 3 p. 73; Ledeb. fl. ross. vol.2 p. 123; Sehlechtd. Lang. fl. v. 

tra 9 fig. 810. C. ozyacanthum Chamisso in linn.4 p. 504 tab. 

fig. 6 b. (1834). Dichotophyllum demersum Moeneh. meth.  p. 4 
( ia pu d, Iulie, August. Plantă immersă în ape limpedi stagnante 

profunde, he:eştenri. Comana în Cilnişte; Brăila în Baltă; Herăstrău 

in Colentina; Fălticeni prin iazul Ciolsaeilor, 
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XCV. JUGLANDACEAE DC. thâor. elem. 215. ? 

1. JUGLANS 1. gen. n. roz. 

1. J. regia |. spec. p. 1415; Koch syn. p. 735; DC. prodr. 16 

sect. 2 fasc. 1 p. 135; Boiss. fl. orient. vol. 4p.1160. Lem. et Desne. botan. 
desetip. p. 534 (1576); Schlechtd. Lang. deutsch. 10 fig. 956. — Vulg. 
Nuc; tractele nuci. — î> Maiu. Originar din Persiea şi introdus încă 

din epoca antică in Europa. La noi există în cultură, dar şi în stare săl- 
batică în regiunea montană infer. din Olteniea. Valea Bahnei la Vercio- 
rova, pe Motru-Sec şi pe Motru-Mare la Cloşani ; Mânăstirea Tismana ; 
valea Jiului la Bumbeşti; prin potgoriile din Munteniea şi Moldova. 

XUVI. CUPULIFERA A.Rich. analys. fruits, 32 e 92 

1. FAGUS /. gen. n. 1072. 

1. F. silvatica |. spec. p. 1416; Koch syn. p. 736; Ledeb. fl. 

ross. 3 p. 593; Rchb. icon. germ. 12 fig. 1304; Boiss. fl. orient. 4 

p. 1175; Schlechtd. Lang. deutsch. 10 fig. 951. — Vulg. Fag. Fag de 
pădure; tructele jir. — î» Maiu. Păduri în regiunea montană subal- 
pină şi alpestră; în totă ţera (Grec. enum. p. 52). 

2. CASTANEA 7ournef. inst. t. 352. 

4. C. sativa Mill. gard. dict. n. 1 (1768); Ledeb. fl. ross. 3 

p. 593. Castanea vulgaris Lam. eneyel. meth. 1 p. 708 (1783); Koch 

syn. p. 736; DC. prodr. 16 part. 2 p. 114 var. f; Boiss. fl. orient. 4 

p. 1175; Schlechtd. Lang. deutsch. 10 fig. 958. C. vesca Gaertn. fruct. 
et semin. 1 p. 181 tab. 37 (1788); Rehb. ic. germ. 12 fig. 1305. Fagus 

Castanea L. spec. p. 1416. — Vulg. Castan ; fructele castane; castane 

bune. — Î> Maiu, lunie. Introdus şi vulgarizat, dar cam prin puţine 

locuri. Tismana; Horez; Dealu-Mare; Buzău; laşi. 

3. QUERCUS 1. gen. n. 1070. 

4. Q. Robur -. Lin. fl. suec. ed.2p.340 (1755); Smith fl. brit. 2 

p. 1026. Q. pedunculata Ehrh. arbor. n. 77 (1780); Koch syn. p. 737; 

Ledeb. fl. ross. 3 p. 590; Rehb. icon. germ. 12 fig. 1313; Boiss. fl. 

orient. 4 p. 1163; Schlechtd. Lang. deutsch. 10 fig. 960. Q. PRobur 

sect. | pedunculata a. vulgaris Alph. DC. prodr. 16 part. 2 p. 4. — 

Vulg. Gorun. Sledun. Tufan; fructele ghinde. — î Maiu. Păduri, 

dumbrave în regiunea dealurilor şi a câmpiilor. Severin; Craiova; 

Rimnie; Câmpulung, Stilpeni, Conţeşti; Ciăocăneşti, Perişi ; Bucureşti ; 

Comana; Câmpina (Grec. enum,p. 53); Buzău; Neamţu (Chan. exsie.) 
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2. Q. sessiliflora Salisb. prodr. stirp. h. Chap. p. 392 (1791); 

Smith fl. brit. 3 p. 1026 (1804); Koch syn. p. 736; Ledeb. fl. ross. 3 

p. 589; Boiss. fl. orient. 4 p. 1164 exclus. variet.; Schlechtd. Lang. 

deutseh 10 fig. 959. Q. Robur f. L. fl. suec. ed. 2 p. 340; Rehb. icon. 

germ. 12 fig. 1309. 0. PRobur sect. IL sessiliflora s. communis Alph. 

DC. prodr. 16 part. 2p. 8.—Vulg. Stejar ; fructele. ghinde. — î Maiu. 

Păduri, dumbrave; în regiunea dealurilor şi a câmpiilor. Severin, 
Vinjiu; Străhaea; Craiova ; Tirgujiul; Drăgăşiani; Călimăneşti, Rimnie, 

«urtea-de-Argeşi; Câmpulung, Conţeşti, Topoloveni, Leurdeni; Titu ; 

Bucureşti; Comana; Câmpina; Beceni (Grec. 1. c.); Bacău; Neamţu.— 
Variează: 

4. Avend ghindele sesile agregate, scuamele cupişorelor glabres- 

cente. (). aurea Wiezb. in Rehb. |. e. tab. 645 (1850); Heuff. enum. 

banat. p. 159. . sessiliflora var. leiophylla Borb. in litt. anno 1885 

„loliis omnino glabris*. 

£. avend ghindele scurt pedunculate, pedunculele pubescente, scu- 

amele cupisorelor uşior pubescente. 0. Welandii Wierzb. ap. Heuff. |. c. 

3. Q. pubescens Wild. spec. vol. 4 p. 450 (1805); Koch syn. 

p. 787; Ledeb. fl. ross. vol. 3 p. 590; Rehb. icon. germ. 12 fig. 1312; 

Sehlechtd. Lang. deutseh. 10 fig. 961, numire preferată de majoritatea 

autorilor. (. PRobur 5. lanuginosa Lam. eneycl. meth. 1 p.717 (1783). 

(Q. lanuginosa 'Thuill. fl. paris. 1 p..502 (1798). Q. crispata Stev. 
verz. taur. 'p. 305 (1857). 0. undulata Kit. ap. Kanitz reliq. Kitaib. 

p. 110. — Vulg. Tufă. Tufă-albă. Tufă-riidsă ; fructele ghinde. — 

to Maiu. Păduri, tuferişe, poeni de păduri. Gura-Văei ; Poeana-Cerne- 

țului; Vinjuleţi; Comana. 

4. Q. conferta Kit. in Schult. oester. flor. 1 ann. 1814 p.619; 

achb. icon. germ. 12 fig. 1311; Neirl. diagn. p. 114. Q. Farnetto Ten. 

cat. hort. neapol. ann. 1819. Q. Esculus Lerchenfeld ap. Schur cest. 

bot. zeit. 7 (1857) p. 20; Heulft. enum. ban. p. 160 et Auct. transs. ex 

p. - non L. Q. hungarica Hubeny ap. Wierzbiki in flora vol. 25 p. 268 
(1842). Q. Esculus var. velutina Griseb. iter hung. p. 253 (1852). 

(.. Farnetto f. conferta Alph. DC. prodr. 16 pari. 2 p. 11. — Vulg. Gîr- 

niță ; tructele ghinde. — î> Maiu. Întocmind adesea păduri sau dum- 
brave; forte comun în regiunea câmpeană şi a dealurilor mici. 

5. Q. Cerris |. spec. p. 1415; Koch syn. p. 737; Rehb. icon. 

germ. 12 fig. 1316; DC. prodr. 16 part. 2 p. 41; Boiss. fl. orient. 4 
p. 1170; Sehlechtd. et Lang. fl. v. deutsch. 10 fig. 962.Q. austriaca Willd, 
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spec. 4 p. 454 (1805); Kotschy eiche curop. tab. 20! — Vulg: Cer. — 
1> Maiu. Constitue păduri sau dumbrave întinse în regiunea meridio- 
nală şi medie a ţtrei nostre (Grec. enum. p. 53). 

4. CORYLUS Tourne/. instit. t. 347. 

1. C. Avellana |. spec.p. 1417; Koch syn. p. 735; Ledeb. for. 
ross. 5 p. 588; Rehb. icon. germ. 12 f. 1300; DC. prodr. 16 part. 2 
p. 130; Schlechtd. Lang. deutsch. 10 fig. 966. — Vulg. Alun ; fructele 
alune. — î> Martie. Păduri în regiunea subalpină, alpestră şi câm- 
peană. Severin ; Ponoare, Baea-de-Aramă; Tismana; Craiova; Dră- 
găşiani, Rimnic, Călimăneşti, Coziea ; Câmpulung ; Ciocăneşti, Perişi, 
Paserea ; Comana; Câmpina; Predeal: Buzău; Focşiani; Comăneşti; 
Fălticeni; laşi; Dobrogea septentională. 

2. C. tubulosa Willd. spec. pl. 4 p. 470 (1805); Koch. syn. 
p. 738; Rehb. icon. germ. vol. 12 fig. 1301; DC. prodr. 16 part. 2 
p. 132; Sehlechtd. et Lang. deutseh. 10 fig. 967. — Vulg. Alun. — 
Î> Martie. Păduri pe dealurile montane. Verciorova, pe Bahna; pe 
Topolnița la Grădet; Balta în Mehedinţi; Dealu-Mare la Bucov şi Urlaţi 
(Grec. enum. p. 53). 

3. C. Colurna |. spec. p. 1417; Rchb. iconogr. germ. vol. 19 
fig. 1303; DC. prodr. 16 part. 2 p. 121; Boiss. fl. orient. 4 pi 1416: 
C. pontica (. Koch in linn. vol. 22 p. 229 (1852). Avellana byzantina 
Clus. hist. p. 11; J. Bauh. hist. 1 p.270. — îb Martie. Păduri pe latu- 
rile munţilor la Vâreiorova în valea Bahnei şi spre gura Slătinicului. 

6. CARPINUS /uurne/. inst. L. 345. 

1. C. Betulus |. spec. p. 1416; Koch syn. p. 738; Ledeb. flor. 
ross. d p. 587; Behb. icon. germ. 12f. 1296; DC. prodr. 16 part. 2 
p. 126; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 10 f. 969. 0. Carpiniza Kit. in 
Host fl. austr. 2 p. 626 (1831). C. intermedia Wiezb. ined. in Rchb. 
|. €. [. 1297. C. edentula Rochel. rar. banat. sine deserip. Heuft. enum. 
ban. p. 160 bracteis fructum lobo centrali oblongo-obtuso margine 
integris insignis. -- Vulg. Carpen. Carpin. — tb Aprilie, Maiu. Păduri 
in regiunea subalpină, alpestră şi câmpeană (Grec. enum. p. 53); Se- 
verin ; Craiova ; Tirgujiul; Rimnic, Drăgăşiani: Curtea-de-Argeşi, Cor- 
beni; Câmpulung, Leurdeni ; Comarnic, Câmpina ; Bucureşti ; Comana ; 
Buzău ; Focşiani; laşi; Neamţu (Chan. exsic.) ; Mălin, Fălticeni. 

2. C. Duinensis Scop. Îl. carn. n. 1190 tab. 60 (1772); Koch 
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syn. p. 738; Ledeb. îl. ross. 3 p. 587; DC. prodr. 16 part. 2 p. 127; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 10 fig. 970. C. orientalis Lam. eneyel. mâth. l 

p. 707 (1783); Rehb. icon. germ. 12 fig. 1298. — Vulg. Sfineac. — 

b Aprilie, Maiu. Păduri pe dealuri, tuferise. Verciorova ; dealurile 

Stirminei. 

XUVII. SALICACELE Lindl. nat. syst. p. 186. 

1. SALIX Tournef/. instit. tab. 364. 

Ş 1. Scuamele florilor concolore şi palide, se scutur la fructiți- 
caţie; florile mascule pentandre, triandre, a rar diandre, filamentele 

cu totul libere. 

|. S. pentandra |. spec. p. 14492; Koch. syn. ed.2p. 739 excl. 
var. 6; Ledeb. fl. ross. 3 p. 597; Rehb. icon. germ. Il fig. 1268; DC. 

prodr. 16 part. 2 p. 206 exclus variet.; Schlechtd. Lang. deutsch. 10 

fig. 9IGtab.1. — Vulg. Saleie. — tb Maiu, Iunie. Locuri umede josnice, 

şanţuri de împrejmuiri, zăvoiuri. Conţeşti; Bucureşti; Perişi, Crivina 

pe lalomiţa ; Podu-Turcului. 

2. S. triandra |. spec. p. 1449; Rchb. ic. germ. 11 fig. 1259. 

5. amygdalina f. concolor Koch. syn. p. 742; Ledeb. fl. ross. 3 p. 609; 
Schlechtd. Lang. deutsch. 10 fig. 919 tab. 1. S. triandra 3. concolor 

Anders. in DC. prodr. 16 part. p. 203. S. ligustrina Host. salic. $. alo- 

- pecuroides 'Tauseh ind. hort. Canal. 1821; Rehb, loc. cit. fig. 1257. — 

Vulg. Salcie.— > Aprilie, Maiu. Locuri josnice, lunci, zăvoiuri. Perişi, 

Grivina pe Ialomiţa; Comana prin lunca Argeşiului. 

2. S. amygdalina |. spec. p. 1443. S. triandra Sturm deutsch. 

h. 25. 8. Villarsiana Will. spec. 4 p. 655; Rehb. ic. germ. tab. DCV. 

S. amigdalina a. discolor Koch syn. p. 749; Ledeb. fl. ross. 3 p. 60% 

„ triandra a. diseolor DC. prodr. 26 part. 2 p 203. — fb Aprilie; 

Maiu. Prin lunci. Băleeşti (Sab. Stef.) 

(9 2) 

4. S. fragilis [. spec. p. 1443; Koch syn. ed. 2 p. 740 var. f. 

Ledeb. îl. ross. 3 p. 598 exclus. var. f; Rehb. ic. germ. 11 fig. 1964; 

DC. prodr. 16 part. 2 p. 209; Sehlechtd. Lang. deutsch. 10 fig. 917.— 

Vulg. Salce. Salcie. — t Aprilie, Maiu. Prin locuri josnice umede, prin 

luncile riurilor şi prin zăvoiuri; specie vulgară, frecuentă (Grec. enum. 

p. 53). — Tirgujiul; Craiova; Horezu ; Conţeşti; Titu, Ghergani, Chi- 

tila, Bucureşti ; Comana ; Neamţu (Chania exsic.), lunea Moldovei la 

Mălin, lunca Siretului pe la Bacău ete. 
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5. S. rubens Schrank bayer. fl. 1 p. 226 (1789); Simk. enum. 

transs. p. 492 et exsie.! S. fragilis . Russeliana Koch syn. p. 741: 

Ledeb. fl. ross. 3 p. 598. S. Russeliana Rehb. icon. germ. Il fig. 1265 

(1849) -non Sm. S. fragilis-alba Wimm. denkschr. sehles. gesel. f. vaterl. 

kult. 1853 p. 156. $. ziridis Fries. novit. fl. suec. ed. 2 p. 253 ap. DU. 

|. e. p. 210. —- Vulg. Solce. Saleie. — tb Aprilie, Maiu. Locuri josnice, 

şianțuri de impregiurimi. Conţeşti, Clucereasa; Buhuşi in Neamţu. 

6. S. alba L. spec. p. 1449; Kochsyn.p. 741; Ledeb. fl. ross.3 

p. D983; Rehb. icon. germ. vol. 11 fig. 1263; DC. prodr. 16 part.2 

p. 211; Schlechtd. Lang. deutsch. 10 fig. 918 tab. |. — Vulg. Salcie 

alburie. Răchită-mare. — tb Lunei, şianțuri de impregiurimi, locuinţe 

rustice; specie forte comună (Grec. enum. p. 53). Cerneţi, Dumbră- 

vița; Craiova; Roşiori; Piteşti, Conţeşti, Clucereasa; Călimăneşti; 
Bucureşti ; Comana; Neamţu (Chan.) etc. 

7. S. babylonica [. spec. p. 1443; Ledeb. fl. ross, 3 p.599; 
DC. prodr. 16 part. 2 p. 212 (exclus. variet. 5). — Vulg. Saleie-pletosă. 

Saleie-jalnică. — ît Aprilie. Inlrodusă, vulgarizată prin grădini, parcuri 

şi cimitire (Grec. enum. p. 53). Prin oraşe şi pe la țeră. 

Ş 2. Scuamele florilor discolore şi persist după fructificaţic; [lo- 
rile mascule diandre. 

A. Amentele totdeuna laterale şi sesile, r&sar şi se desvoltez 
mai "nainte de cât foile. 

* Filamentele peste-tot sau în parte coerente, anterele libere. 

8. S. purpurea |. spec. p. 1449; Koch syn. p. 744; Ledeb. 

(|. ross. 3 p. 602; Rehb. icon. germ. 11 fig. 2030, 2032, 2035; DC. 

prodr. 16 part. 2 p. 306 o, 6, y. —S. monandra Hoftm. salic. p. 18 

tab. 1. $. Helix L. spec.p. 1144. S. Lambertiana Si. fl. brit. p. 104:1.— 

Vulg. Răchită. Richită. Richită-roşie. — îp Martie, Aprilie. Pruntişiuri, 

zăvoiurile riurilor, lunci. Cerneţi (Grec. enum. p. 53); Rimnic; Titu, 

Ghergani; Crivina; Sinaia (Knecht.);, Predeal, Buşteni. 

9. S. rubra [luds. fl. angl. 423 (1769); Koch syn. 745; Ledeb. 

fl. ross. 3 p. 603; Rchb. icon. germ. 11 fig. 2036; DC. prodr. 16 

part. 2 p. 307; Sehlecht. Lang. deutsch. 10 fig. 991 tab. IL. S. fisse 
Ehrh. arbr. n. 29 (1780). xx 8. purpureo-oiminalis Wimm. et Grab. fl. 

siles. 3 p.367. S.mollissima Wahlenb. carpat. princip. p. 317 (1814). — 

Vulg. Răchită.  Richită. — î> Martie, Aprilie. Locuri umede. Titu, 

Ghergani (Gre-. enum. p. 53); lunea Moldovei la Sasca, 
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10. S. incana Schrank bayer. fl. 1 p.230 (1739); Koch syn. 

p. 747; Rchb. icon. germ. vol. 11 fig. 2047; DC. prodr. 16 part. 9 

p. 302; Boiss. fl. orient. 4 p. 1187; Schlechtd. Lang. deutsch. 10 

fig. 993. S. riparia Willd. spec. 4 p. 698 (1505); Griseb. spieil. rumel. 

p. 34%. S. viminalis VIill. dauph. 4 p. 785-non L. — Vulg. Mlaje. hă- 

chită albă. Răchită-mlaje. — tb Aprilie, Maiu. Pruntişiuri fluviale, ză- 

voiuri. Călimăneşti în Ostrov (Grec. in Br. prodr. p. 166); Sinaia 

(Knecht.); în Suceava pe Moldova şi pe Suha-mare. 

:: Filamentele staminelor cu totul libere. 

1. S. viminalis |. spec. p. 14485; Koch syn.p. 746; Ledeb. îl. 

ross. 3 p. 605; Rehb. icon. germ. 11 fig. 2048; DC. prodr. 16 part. 2 

p. 264%; Schlechtd. Lang. deutsch. 10 fig. 992 tab. 1. $. longifolia Lam. 

fl. fr. 2 p. 232 (1778). — Vulg. Mlaje. Răchiţică albă Răchiţică mlajă.— 

tb Martie, Aprilie. Pruntişiuri, zăvoiuri fluviale. Cerneţi pe Topolnița ; 

Piteşti prin zăvoiul Argeşiului ; Ploeşti prin zăvoiul Teleajenului (Grec. 
enum. p. 53); Predeal, Buşteni. 

12. S. rosmarinifolia |. spec. p. 1435; Koch syn. p. 755; 

Rchb. icon. germ. 11 fig. 2042; Schlechtd. Lang. deutsch. 10 fig. 935 

tab. II. — Ș. repens f. rosmarinifolia Anders. in DC. prodr. 16 part. 2 

p. 237; Wimm. salic. europ. p. 117. $. littoralis et $. pratensis Host. 

salie. — î> Maiu, lunie. Malurile petrose ale riului Prahova la Buş- 

teni, dar forte rar.ă. 

13. S. hastata |. spec. p. 1443; Koch syn. p. 752; Ledeb. fl. 

ross, 3 p. 612; Rehb. icon. germ. 11 fig. 2013; DC. prodr. 16 part.2 

p. 957; Sechlechtd. Lang. deutsch. 10 fig. 932. — î> lunie, lulie. Văi 

subalpine quasi alpine. Buceci (Simk. exsic.) pe Caraimanu (Knecht.) 

şi în Valea-Albă. 

14. S. cinerea [. spec. p. 1449; Koch syn. p. 748; Ledeb. fl. 

ross. 3 p. 607; Rchb. icon. germ. 11 fig. 2022; DC. prodr. 16 part. 2 

p. 221; Schlechtd. Lang. deutsch. 10 fig. 994 tab.1. — bb Aprilie, 

Maiu. Părţi inferiore ale văilor subalpine, matea riurilor, zăvoiuri. 
Hinova; Craiova prin luncă, Tirgujiul ; Tismana; Găeşti, Titu, Gher- 

gani; Chitila, Buftea; Guliea, Tărtăşeşti; Conţeşti; Crivina, Ploeşti 

(Grec. enum. p. 53); Predeal. 

15. S.aurita |. spec. p. 2446; Koch syn. p. 750; Rehb. icon. 

germ. 11 fig. 2020; DC. prodr. 16 part. 2 p. 220; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 10 fig. 925. $. uliginosa Willd. enum. hort. berol. p. 1007. — 
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b Aprilie, Maiu. Livedi şi crânguri în locuri umede josnice: albiea 
Colentinei de la Chitila spre Buftea (Grec. in Br. prodr. p. 166). 

16. S. Reichardti A. Kern.zool.bot.gesel. vol. 10 p. 249 (1860); 

DC. prodr. 16 part. 2 p. 223. 8. polymorpha . fi. Host. salic. tab. 69. 

(1828). xx S. Caprea-cinerea Wimm. in flora ann. 1841, Lp. 42. — 

b Maiu, lunie. Locuri umede, pe lingă riuri în regiunea subalpină. 

Sinaia (leg. Knech.), Poeana-Ţapului pe la poalele Furnicei; Buşteni 
spre Azuga; Predeal. 

17. S. Silesiaca Willd. spec. 4 p. 660 (1805); Koch syn. p. 749; 

Rehb. icon. germ. 11 fig. 2019; DC. prodr. vol. 16 part. 2 p. 218; 

Sehlechtd. Lang. deutseh. 10 fig. 925. — tb Maiu, lunie. Locuri pe- 

irose sau glareoso-şistose în regiunea montană. Horezu, Bistriţa, 

Olăneşti; Predeal, Buşteni pe Valea-Albă ; în Suceava pe Borca, pe 
Barnaru, Barnarelu; Schitu-Rar&u. 

18. S. Caprea |. spec. p. 1448; Koch syn. p. 750; Ledeb. fl. 

ross. 3 p. 609; Rchb. icon. germ. 11 fig. 2024; DC. prodr. 16 part. 2 

p. 222; Schlechtd. Lang. deutsch. 10 fig. 927 tab. [. S. tomentosa Ser. 

exsic. p. 14. S. hybrida Vill. dauph. 3 p. 778. S. ulmifolia 'Thuill. fl. 

paris. p. 518. — î» Aprilie, Maiu. Poale de păduri şi pe lingă ape în 

regiunea montană. Predeal, Azuga; Sinaia, Câmpina; Neamţu (Grec. 

cnum. p. 53); Broşteni. 

19. S. daphnoides Vill. pl. dauph. 3 p. 763 (1789); DC. prodr. 16 

part. 2 p. 261; Koch syn. p. 743; Rehb. ic. germ. 11 fig. 1253; Gren. 

Godr. fl. fr. 3 p. 130; Sehlecht. Lang. deutsch. vol. 10. S. praecoz 

Hoppe in Sturm deutsch. h. 25. — î Aprilie, Maiu. Marginea riuşid- 

relor în văi subalpine. Buceci (Knecht. leg.) 

f, acutifolia. S. acutifolia Willd. spec. pl. 4 p. 658 (1805); Koch 

syn. p. 559. — Sinaia (Knecht.) 

B. Amentele sunt terminale şi pedunculate emânend din virful a 

câle o ramură tinără cu foile desvoltate. 

20. S. reticulata |. spec. 1446; Sturm deuteh. fl.h.25; Koch 

syn. p. 758; Ledeb. fl. ross. 3 p. 623; Rehb. ic. germ. 11 fig. 1184; 

DC. prodr. 16 part. 2 p. 301. exclus. var. £; Sehlectd. Lang. deutsch. 

10 fig. 941. — î» Lulie, August. Pe virfuri alpine. Negoiu; Buceci la 
Omu 9508". alt. (Br.) 

21. S. retusa [. spec. 1445; Sturm deutsch. fl. h. 95; Koch 

syn. p. 759; Ledeb. fl, ross. 3 p. 624; Rehb. ie. germ. 11 fig. 1186 
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3. et 7; DC. prodr. 16 part. 2 p. 293 except. variel. ş. et5; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 10 fig. 942 litt. A. — 5. Rotaibelhana Willd. spec. 4 

p. 683 (1805) forma nostră. $. retusa f. sevrulata Rochel rar. banal. 

fig. 50 (1825). — tf Iulie, August. In regiunea alpină superioră. 

Godeanu; Buceci (Knecht. leg.) 

22. S. herbacea |. spec. 1445; Koch syn. p. 759; Ledeb. fl. 

ross. 3 p. 624; Rehb.icon. germ. 11 fig. 1182; DC. prodr. 16 part. 2 

p. 295; Schlechtd. Lang. deutsch. 10 fig. 943. — b Iulie, August. 

Culmile alpine. («odeanu; Paringu; Buceci la Omu (Br.) şi pe Bătui- 

nele la Strunga. 

2. POPULUS /vurnef. instit. p. 392. 

Ş 1. Bracteele florilor sunt dentate sau lacerate, pe margine 

ciliate cu peri tomentoşi. 

* Mugurii peroşi sau pubescenţi, neviscoşi. 

1. P. alba. spec. p. 1463; Kochsyn.p.750;Rehb. ic. germ. 1| 

fig. 1970 typica ; DC. prodr. 16 part. 2 p. 324 var. ; Sehlechtd. Lang. 

deutsch. 10 fig. 944 tab.; P. nivea Willd. arb. p. 227. — Vulg. Plută. 

Plop-alb. — tf Martie, Aprilie. Prin lunci şi zăvoiuri ; comun, prin 
totă ţera (Grec. enum. p. 53). Verciorova; Şimian, Hinova; Craiova ; 

Călimăneşti ; Slatina; Piteşti; Bucureşti; Crivina, Ploeşti; Islaz, Mă- 
gurele ; Galaţi; Piatra. 

2. P. canescens Smith fl. brit. 3 p. 1080 (1804); Koch syn. 

p. 759; Schlechtd. Lang. fl. v. dectseh. 10 fig. 944 tab. II; P. hybrida 

M. Bieb. fl. t. e. 2 p. 493 (1808); Rehb. icon. germ. 11 fig. 1971; DC. 

prodr. 16 part. 2 p. 325; Neilr. diagn. p. 115 per synon. P. villosa 

Lang. ap. Rehb. icon. germ. 11 fig. 1273. P. tremula +. villosa W esm. 

in DC. prodr. 16 par. 2 p. 325. P. albo-tremula Krause jahrb. schles. 

gesell. 1848 p. 130. Vulg. Plută. Plop-alb cenuşiu.— î> Martie, Aprilie. 

Prin lunci şi zăvoiuri. Baea-de-Aramă; Tirgujiul; Horezu; Rimnic, 
Călimăneşti ; Piteşti, Leurdeni, Găeşti; Perişi prin valea Cociocului ; 

Crivina pe Ialomiţă; Ploeşti; Bucureşti. 

* : Mugurii glabri viscoşi. 

3. P. tremula [. spec. 1464; Koch syn. p. 759; Ledeb.fl. 

ross. 3 p. 627; Rehb. icon. germ. 11 fig. 1274; DC. prodr. 16 part. 2 

p. 325 a; Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 10 fig. 495. — Vulg. Plop. 

Plopu-tremurător. — t Martie, Aprilie. Păduri (Grec. enum. p. 53). 

Cerneţi; Craiova; Tirgujiul ; Rimnic; Argeş; Câmpulung, (onţeşti ; 
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Piteşti; Sinaia ; Bucureşti; Crivina ; Ploeşti, Câmpina; Fălticeni, Mălin; 
Slatina în Suceava. 

) P. nigra [. spec. 1464; Koch syn. p. 760; Ledeb. fl. ross. 3 

p. 626; Rehb. ic. germ. 11 fig. 1275. DC. prodr. 16 part. 2 p. 327 et 

328 a; Sehlechtd. Lang. deutsch. fl. 10 f. 946.— Vulg. Plop. Plopul- 

adevărat. — î» Martie, Aprilie. Păduri, zăvoiuri; arbore vulgar (Grec. 

enum. p. 53). Craiova; Rimnic; Piteşti; Câmpulung; loneşti, Găeşti; 

Titu; Bucureşti; Crivina, Ploeşti ; Câmpina, Văleni; Podu-Turcului. 

f. pyramidalis Spach revis. popul. în ann. sc. nat. 1841p. 31; DC. 

prodr. |. e. p. 328; P. stalica Auct. p. p. — Lunca Oltului pe la Islaz 

(an spont. Grec. enum. p. 53) şi vugarizat în ţ6ră. 

Ş 2. Bracteele florilor flmbriate dar glabre. Mugurii glabri viscoşi. 

4. 

XCVIII. BETULACEA Bartl. ord. pl. p. 99. 

1. BETULA Journej. inst. tab. 300. 

1. B. verrucosa Ehrh. beitr. 6 p. 95 (1791); Sag. et Schn. 

carp. centr. 2 p. 463. B.alba L. spec. 1393 ex parte; Koch syn. p. 760 

Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 10 fig. 948. B.pendula Roth. gem. 1 

p. 405 et 2 p. 476 (1789). B. odorata Rehb.ie. germ. 12 fig. 1288-non 
Bechst. B. alba subspec. I: verrucosa a. vulgaris Regel in DC. prodr. 

vol. 16 part. 2 p. 163. — Vulg. Mestacăn. Mesteacăn. — tb Aprilie, 

Maiu. Păduri în regiunea montană inferioră (Grec. eum. p.53). Cloşani 

pe culmea Cernei; 'Tirgujiul ; Olăneşti, Rimnie, Călimăneşti, Mânăsti- 

rea Stănişora; Curtea-de-Argeşi, Corbeni; Câmpulung ; Câmpina, Co- 

marnic; Văleni; Comăneşti, Tirgu-Ocnei ; Piatra, Bisericani, Osloveni, 

Agapiea, Neamţu; Broşteni; Rarău ; Slatina, Mălin, Fălticeni. 

2. B. pubescens lhrh. beitr. 6 p. 98(1791);Kochsyn.p. 761; 

Sehlecht. Lang. deutsch. 10 fig. 949; Sag. et Schn. carp. centr. 2 

p. 464. B.alba L.l.e. ex parte. B. odorata Bechst. forstb. p. 294, 

297; B. alba Rehb. icon. germ. 12 fig. 1982. B.alba VII pubescens 

7. Hornemanni Regel in DC. prodr. vol. 16 part. 2 p. 167. — Vulg. 

Mestacăn. Mesteacăn. — to Aprilie, Maiu. Păduri în regiunea mon- 

tană subalpină inferidră. Predeal, Azuga; Câmpina şi prin unele par- 

curi introdus, precum pe la Bucureşti. 

6. carpatica Sag. et Sehn. carp. centr. 2 p. 464. B. carpatica 

W. et Kit. ap. Willd. spec.4% p. 464 (1805); Rehb. icon. germ. 12 

fig. 1954. B. carpatica şi. hereynica Behb. loco cit. B. alba VII pu- 

bescens ş. carpatica Regel in DC. prodr, 16 part. 2 p. 168. — Predeal 
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pe Clăbucetu-Taurului; lunca Moldovei la Sasca, Mălin ; pe Suha-Mare 

şi pe Bistriţa. 

2. ALNUS Journef, instit. tab. 359. 

Ş 1. Semințele lenticulare lipsite de aripă sau cu aripă coriace 

ângustă. 

1. A. glutinosa Girtn. fruct. 2 tab. 90 (1791); Sturm deutsch. 

h. 29; Koch syn. p. 763; Rehb. icon. germ. 12 fig. 1295; DC. prodr. 16 

part. 2 p. 186 z; Schlechtd. Lang. deutsch. 10 fig. 955. Betula Alnus 

Jlutinosa |. spec. p. 1394. Alnus barbata C. A. Mey. enum. pl. 

cauc.p. 43. — Vulg. Anin. Anin-negru. Arin. — î Martie. Păduri în 
regiuni inferiore, lunci, văi, zăvoiuri; vulgar (Grec. enum. p. 54). 

Craiova; Rimnic, Călimăneşti ; Horezu; Câmpulung, Conţeşti; Bucu- 

reşti; Perişi, Crivina; Podu-Turcului; Bacău. 

2. A. incana Willd. spec. 4p. 335 (1805); Koch syn. p. 762; 

Rehb. icon. germ. 12 fig. 19291; DC. prodr. 16 part. 2 p. 188; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 10 fig. 954. Betula incana L. spec. p. 1394.— 

Vulg. Ann. Anin-cenuşiu. Arin. — tb Păduri în regiuni inferiore, 

lunci, văi, zăvoiuri; vulgar (Grec. enum. p. 54). Craiova; Bălcești; 

Rimnie; Câmpulung, Conţeşti; Predeal; Câmpina; Piatra; Bacău; 

valea Barnarelului. 

$ 2. Semințele încinse cu aripă membranacee lată. 
3. A. viridis DC. fl. fr. 3 p. 304 (1805); Koch syn. p. 762; Rehb. 

icon. germ. 12 fig. 1290; DC. prodr. 16 part. 2 p. 181; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 10 fig. 953. Betula ciridis Chaix ap. Vill. dauph. 3 

p. 789 (1789). A. undulata Willd. spec. 4 p. 336 (1805). Alnaster fru- 

ticosus Ledeb. fl. ross. 3 p. 655. — Vulg. Ziliacu-de-munte. Aninaşi.— 
b Maiu, lunie. În regiunea alpină. Munţii Girdomanului pe Cracu- 

Micuşei în Mehedinţi; Buceci pe Caraimanu (Knecht) şi pe Costila în 
Valea-Albă sus, pe la 1800 metre. 

XCIX. GNETACEA Blum. nov. fam. expos. p. 93. 

1. EPHEDRA /ournefj. corollar. p. 33. 

1. E. distachya |. spec. p. 1472 (1763); Koch syn. p. 764; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 2 fig. 79; Boiss. fl. orient.5 part. 2p. 713. 

Hi. monostachya L. loc. cit. p. 1472. E. maritima minor "Tournef. 

instit. app. 635. £. polygonoides Pall. fl. ross. 2 p. 37 tab. 53 (1788). 

Fi. vulgaris Behb. conif. see. Parlat. in DC. prodr. 16 part. 2 p. 354%. 
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E. helvetica C. A. Mey. monogr. ephedr. p. 57 fig. 10 (1546). — tf A- 

prilie, Maiu. Locuri aprice arenose pe ţărmii maritimi la Sulina. 

C. CONIFERE Juss. gen. 411. 

Trib. 1. TAXINEE. Florile mascule în amente din bractee peltate 

având câte 6 antere fixate circular pe faţa internă ; florile femele solitare 

compuse din câte o ovulă terminală erectă; fructul bacat produs din o 

seminţă cu arilă cupulară cărnosă. 

1. TAXUS 7ournefj. instit. p. 302. 

1. T. baccata [. spec. p. 1472; Koch syn. p. 764; Ledeb. |. 

ross. 3 p. 666; Rehb. ic. germ. vol. 11 fig. 1147; DC. prodr. 16 part. 2 

p. 500; Sehlechtd. Lang. deutsch. 2 fig. 30.— Vulg. Zisă. — î» Martie, 

Aprilie. Păduri in regiunea montană subalpină. Buceci la Valea-Jepilor 

(Grec. enum. p. 54), Sinaia, Buşteni; Predeal pe Clăbucetu-Taurului ; 

Monăstirea Caşinului (Br.); Ceahlău. 

Trib. II. CUPRESSINE. Florile mascule în amente din bractee 

peltate având câte 3-4-5 antere fixate circular pe faţa internă ; florile 

femele în grupe constituite din bractee la axila cărora sunt consudate 

| sau mai multe ovule erecte; fructul bacat sau strobil, s&minţa ne- 

arilată, cam aripată. 

2. JUNIPERUS /. en. n. 1154. 

1. J. communis |. spec. p.1470exel.var.y; Koch syn.p. 765; 

Ledeb. fl. ross. 3 p. 684%; Rehb. ic. germ. 11 fig. 1141; DC. prodr. 16. 

part. 2 p.479 (excel. variet.) ; Boiss. îl. orient. 5 fase. 2 p. 707 ; Sehlechtd. 

Lang. 'deutsch. 2 fig. 92. — Vulg. Zenuper. Luniper. nepen. Cetenă. 

Arehişi. — tb Aprilie, Maiu. Dealuri petrose la locuri deschise sau cu 

tuferişe în regiunea montană inferioră. Coziea, Călimăneşti; Caurtea- 
de-Argeşi; Câmpulung, Mateeaşi, Rucăr (Grec. enum. p. 54); Predeal; 

Comarnic; Comăneşti ; Piatra; Neamţu (Chan. exsic.) 

2. J. nana Willd. spec. 4 p. 554 (1805); Koch syn. p. 76%; 

Ledeb. fl. ross. 3 p. 683; Rehb. ic. germ. 11 fig. 1142; Scehlechtd. 

Lang. deutsch. 2 f. 81. J. alpina Clus. hist. pl. 1 p. 38. J. communis 

7. alpina Parl. in DC. prodr. 16 part. 2 p. 450. .J. communis var. nana 

Boiss. fl. orient. 5 fase. 2 p. 707. — Vulg. /enuper-pitie. Jnepen. — 

î Iulie, August. Locuri petrose în regiunea alpină, pe virfuri. Munţii 

Godeanului; muntele Coziea şi Ghiţu în Argeşi; Păpuşea ; Buceci (Grec. 

enum. p. 54%); Predeal pe Clăbucetu-Taurului; Ceahlău; tarcu, 
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e /uniperus Sabina L.. spec. p. 1472.—Vulg. Sabini, (Cetenă-de-negi; 
e 7huya occidentalis L.. spec. p. 1492, synon. Th. obtusa Mach 

meth. p. 691; asemenea şi TA. orientalis L.. spec. p. 14922, synon. Th. 

acuta Mamnch meth. p. 692, Biota orientalis Endl. sec. Parlat. in DC. 

prodr. 16 part. 2 p. 461. — Vulg. Tae. — b Prin parcuri, grădini 

şi cimitire. 

Trib III. ABIETIENEE Florile mascule în amente constituite din 

stamine libere biloculare, filamentate şi cu apendice terminal, nebrac- 

teate; florile femele grupate în conuri strobilare, fie-care flore din câte 

2 ovule obverse neaderente de bracteea protectore; seminţele nea- 

rilate dar aripate. 

3. PINUS /vurnef. inst. p. 355. 

$ 1. Foile câte două de fiecare apofiză, cam plane sau compri- 

mat-trigone. 

I. P. montana Du hoi obs.bot. p.42 ann.1771; Parlat. in DC. 
prodr. 16 sect. 2.p. 386; Boiss. fl. orient. 5 fasc. 2 p. 695. P. Mughus 

Scop. fl. carn. ed. 2 p. 247 tab 2 (1772); Wahlenb. carp. centr. p. 311; 

Koch syn. p.. 767. — Vulg. Jep. Jip. Jnep. Gnepin. — t Maiu. lunie. 
În regiunea montană infralpină pînă în cea subalpină, pe stânci prin 

văi şi laturi de munţi, între 1900 şi 1600 m. altitudine. — Varieză: 

a. Pumilio. P. Pumilio Hank. beobacht. auf reisengeb. p. 68 

(1791); W. et Kit. rar. hung. 2 tab. 149; Willd. spec. pl. 4 p. 495 

Rehb. icon. germ. 11 fig. 1130; Sehlechtd. Lang. fl. v. deutseh. 2 f. 88 

P, Mughus f. Pumilio Koch syn. p. 767. Pinaster Pumilho Clus. rar. 

stirp. pannon. austr p. 15 (1576). Este forma alpină: arbore seundi- 

cel, ca de 1, 50" - 3",60 înălţime, trunchiul strimb şi de la bază ra- 

mificat, ramurile lăsându-se spre pământ. — Negoiu, Moldoveanu; 

Buceci pe Jepi (Br. Knecht.) pe Caraimanu şi (ostila în Valea-Albă 

pe la 1800 m.; Ceahlău (Chan. exeis); Rar&u pe pietrile-Doamnei (Br.)! 

î. P. obligua. P. obligua Saut. ap. Rehb. germ. exc. p. 159(1830); 

Rehb. icon. germ. 11 fig. 1128. P. uliginosa Neum. ap. Wimm. in ar- 

beit. d. schles. gesellsch. ann. 1837 p. 95. P. Mughus a. uliginosa Koch 
syn. p. 767. Forma subalpină, dobândind înălţimea de 9-14 m., trun- 

chiul drept şi nu de la bază ramificat. În Suceava prin valea Neagră 
spre brinzăriea regală. 

2. P. silvestris L. spec. p. 1418 exclus. variet.; Koch syn. 

p. 766; Ledeb. fl. ross. 3 p. 674; Rehb. icon. germ. 11 fig. 1197; 
Parlat. in DC. proder. 16 part. 2 p. 385; Boiss. fl. orient. 5 fasc. 2 
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p. 694; Schlechtd. Lang. [. v. deutsch. 2 fig. 57. P. Mughus Jacq. ic. 

rar. 1 lab. 195 (1756)-non Scop. P. rigensis Dest. cat. hort. paris. — 

Vulg. Pin. Chifer. — Î» Maiu. Stânci pe laturile şi pe coamele munţi- 

lor pînă pe la altitudinea de 1650 m. Galbina, Naroţul în Vâlcea; 

muntele Coziea şi Ghiţu în Argeşi ; Sinaia (Grec. enum. p. 5%; Knecht); 

Buşteni, Predeal; în Vrancea pe la Mera; subt Ceahlău; Broşteni pe 

Neagra şi pe Barnaru. 

3. P. Pallasiana Lamb. pin. edit. 2 p. 11 tab. 5 (1825); Carr. 

conif. p. 389. P. Laricio Pallasiana End. conif. p. 179 (1847); Parlat. 

in DC. prodr. vol. 16 sect. Ilp. 388. P.maritima Pall. index taur. (1797) 

-non alior. P. Laricio M. Bieb. îl. t. e. 3 p. 626 (1519) vix Poir dict. 

encycl. 5 p. 339. — î» Aprilie, Maiu. Stânci abrupte, în valea Ţesnei 

la Gaura-Fetei în faţa Cernei (A. Degen)! 

e P. nigricans Iost. fl. austr. 2p.265 (1831), synon: P. austriaca 

Hoess analect. p. 60; P. silvestris Baumg. enum. transs. 2 p. 303-non 

L. — P. Laricio Koch syn. p.767; Rehb. icon. germ. 11 fig. 1131 - vix 

Poir |. e. — fo. Prin une-parcuri, grădini, în Bucureşti. Nu cum-va 

e adus din părţile nostre muntene? 

$ 9. Foile câte cinci, a rar patru sau trei, de fiecare apoliză şi 

proeminent trigone. 

4. P. Cembra |. spec. p. 1419; Koch syn. p. 709; Rchb. icon. 

germ. 11 fig. 1136; Ledeb. fl. ross.3 p. 673 execl. var. 6; DC. prodr. 16 

part. 2 p. 402 excl. var. £; Schlechtd. Lang. deutsch. 2 fig. 91. — 

î» Maiu. Stânci în regiunea montană alpină ; rar şi isolat. Buceci pe 

Jepi-Mari (Knecht.), în valea Colţei în jos de Schitu-lalomiţa ete. 

poe) 4. LARIX Journej. instit. tab. 337. 

4. L. sibirica Ledeb. flor. altaica 4 p. 204 (1533). L. Lede- 

bourii 'Lrautv. beitr. zu pflanzenkunde des russ. reich. 2 p. 56 (1849). 

Pinus Larix Pall. fl. ross. Lp. 1 (178%) quoad planta sibirica- non 

Lin. — Abies Ledebourii Rupr. flora samojed. p. 269 (1845). Pinus 

Ledebourii Endlich. syn. conil. p. 131 (1847); Ledeb. fl. ross. 3 p. 679; 

Parlat. in DC. prodr. 16 part. 2 p.410. — Vulg. Zad. Zadă. Zadră. — 

Pb Maiu. Stânci în regiunea montană infralpină ; în stare sporadică, 

puţin frecueni. Buceci pe Furnica şi pe subt Virfu-cu-Doru (Grec. 

Knecht.), pe Costila şi Caraimanu la Buşteni; Predeal pe Clăbucetu- 

'Tauralui; Ceahlău (]. Rosmer exiec.)! 
e [. europaea DC. îl. fr. 3 p. 277 (1805). Pinus Lari L. 

NI 
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spec. 1420, în cultură prin parcuri, grădini (Grec. enum. p. 54). Bu 
cureşti, Sinaia. 

5. ABIES 7onrnef/. instit. tab. 353. 

1. A. excelsa Poir.encyel. meth. 6 p. 518 (1804); DC. fl. fr. 3 

p. 275 (1805); Rehb. icon. germ. 11 flg. 1138. Pinus Abies IL. spec. 

p. 1421; Koch syn. p. 769; Ledeb. fl. ross. 3 p. 670; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 2 fig. 93. Abies Picea Mill. gard. diet. n. 5 (1768). Pinus Picea 

Du Roi obs. bot.p. 37; Parlat. in DC.prodr. 16 part. 2p. 415; Endlich. 

syn. conif. p. 116.— Vulg. Brad. Brad-roşiu. Molid. Molift. Molidar. — 

î> Maiu. Regiunea montană subalpină şi quasi-alpină, în tot şirul 

Carpaţilor noştri pînă pe la 1800 m. alt. Munţii Godeanului; Paringul ; 

Muntele Coziea; Ghiţu; Păpuşea; Buceci; Predeal; Penteleu; Cea- 

hlău, Agapiea ; Broşteni în Suceava unde abundă. 

2. A. alba Mill. gard. dict. n. L (1768). A tazifolia Desf. catal. 

hort. paris. p. 356 (1804). A. vulgaris Poir. encyel. meth. 6 p. 514 

(1804). A. pectinata DC. fl. fr. 2 p. 275 (1805); Rehb. icon. germ. Il 

fig. 1139. Pinus Picea L. spec. p. 1420; Koch syn. p. 769; Ledeb. fl. 
ross. 3 p. 669; Schlechtd. Lang. deutsch. 2 fig. 92. P. Abies Du Roi 
observ. bot. p. 39 (1771)-non Lin. 1. e. (conf. DC. prodr. 16 part. 2 

p. 420). — Vulg. Brad. Brad-alb. Silhă. — > Maiu. Cu cel precedent, 

întoemind păduri şi codri în regiunea montană subalpină; vulgar 

(Grec. enum. p. 54). În Mehedinţi pe munţii de la Mehadia la fron- 
tieră către valea Greu-de-la-Saopadina (A. Degen); valea Cernei 

la Curedea ; Lainici ; muntele Narăuţu şi Coziea, Ghiţu; Păpuşea ; Bu- 
ceci; Predeal; Penteleu; Soveja în Putna; Slănic; Ceahlău, Agapiea 

Neamţu, Broșteni în Suceava. 



11. EMBRIOGENE MONOCOTILEDONE 

CLASA VII. 

MONOCOTILEDONE PERIANTICE 

CI. ALISMACEA Lam. et DC. fi. fr. 3 p. 181. 

Trib. IL. ALISMEE. Carpelele 1-2 ovulate. 

1. ALISMA 1. gen. n. 400. 

1. A. Plantago L. spec.p.486; Koch syn.p. 771 exelus. var. ş; 

Rehb. ie. germ. 7 tab. 57; Ledeb. fl. ross. 4 p. 39; Boiss. fl. orient. 5 

p. 9 var. 4; Sehlechtd. Lang. deutsch. 2 fig. 145. — A. lanceolatum 

Wither. est forma foliis lanceolatis basi attenuatis. — Vulg. Limba: 

viţă. Limba-bălţilor. Limba-broscei. Pătlagină sau Plătagina-bălţi- 

lor. — , lulie, August. Mlăştini, bălți, periuri lin fluente, heleşteuri ; 

plantă comună (Grec. enum. p. 54). Craiova; Bucureşti; Giurgiu; 

Comana ; Crivina; Galaţi; Fălticeni; Broşteni; Dobrogea. 

2. SAGITTARIA /. gen. n. 1067. 

1. S. sagittzefolia [. spec. p. 1410; Sturm deutsch. h. 18; 

Koch syn. p. 773; Rchb. ic. germ. 7 tab. 53; Ledeb. fl. ross. 4p. 41; 

Boiss. fl. orient. 5 p. 11; Scehlechtd. Lang. deutsch. 2 fig. 149. — 

Vulg. Săgeta-apelor. — , lunie, Iulie. Heleşteuri, ape limpedi lin 

fluente, stufuri băltose; plantă comună (Grec. enum. p. 54). Craiova; 

Alexandriea ; Giurgiu; Comana ; Bucureşti; Crivina; Galaţi; în Suceava 

pe Suha-mică între Mălin şi Slatina; Dobrogea. 

Trib. II. BUTOMEE. Carpelele multiovulate. 

3. BUTOMUS Lin. gen. n. 507. 

1. B. umbeliatus [.. spec. p. 5392; Sturm deutsch. h. 18; Koch 

syn. p. 773; Rchb. ic. germ. 7 tab. 58; Ledeb. fl. ross. 4 p. 43; Boiss. 

fl. orient. 5 p. 12; Sehlechtd. Lang. deutsch. 2 fig. 153. — Orin-de- 

baltă. F'înul-cămilei. Păpurică. Roşăţea. Micşunea-de-baltă. — Ă, lunie 

- August. Heleşteuri, ape limpedi lin fluente sau stagnante, smircuri, 

Grecescu D. Dr. — C. 132%. 37 
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stuturi băltose; plantă comună (Urec. enum. p. 54). Craiova; Titu, 

Ghergani; Bucureşti ; Giurgiu ; Comana; Perişi, Crivina ; Galaţi; laşi; 

Fălticeni ; Dobrogea. 

CIL. HYDROCHARIDACEA Lindl. veg. kingd. p. 141. 

1. HYDROCHARIS /. gen. n. 1126. 

1. H. Morsus-ranze |. spec. p. 1466; Sturm deutsch. h. 44; 

Koch syn. p. 771; Rehb. ic. germ. 7 fig. 62; Ledeb. fl. ross. 4 p. 45; 

Boiss. fl. orient. 5 p. 5; Schlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 358. — Vulg. 

Limba-broscei. Muşcatu-bvoscelor. — Y, lulie, August. Prin heleşteuri, 

ape stagnante, stufuri băltose. Bucureşti pe apa Colentina (Grec. enum. 

p. 54); Comana pe Câlniştea; Galaţi pe lingă Brateşi prin stufurile 

băltose; Fălticeni în iazul Ciolsacilor. 

CIIL. ORCHIDACEA A. Rich. n. elem. bot. p. 453. 

Trib. 1. OPHRYDINEE. Florile avend numa o stamină fertilă: cea 

mediană; polenul fiecăriea antere formând o masă lobulată prelun- 

gită în caudicul; tulpina bituberosă orchioidă sau palmiformă. 

Sec. |. Anterele cu două relinacule. 

1. ORCHIS 7. gen. n. 100g ex p. 

Ş 1. Tuberii caulomici întregi, ovoidi sau sferoidi. 

1. Divisiunile externe ale periantului incurvate şi aduse spre in- 

terior formând glugă asupra gimnostemului. 

* Labela este întregă sau prea uşior lobală. 

1. 0. papilionacea [. spec. p. 1331; Rchb. icon. germ. 13 

et 14 tab. 362; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 284%; Boiss. fl. orient. 5 p. 60; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 339. O. rubra Jacq. ic. rar. tab. 153 

(1786) planta nostra : labelum minus, rhomboideum.— Vulg. Bujorei. 

Gemănariţă. Poroinie. Sculătore. — , Aprilie, Maiu. Livedi. Vercio- 

rova spre gura Cerovăţului în valea Bahnei şi pe Slătinic. 

** LaDela trilobată, lobul median eu stirbitură sau bilobat. 

2. 0. Morio |. spec. p. 1335; Koch syn. p. 790; Rehb. icon. 

germ. orchid. tab. 363 ; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 285; Boiss. fl. orient. 5 

p. 60 except. var. f; Sehlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 334. — Vulg. 

aceleaşi numiri. — d. Aprilie, Maiu. Livedi de poeni, tuferişiuri m&- 
nunte, poeni de păduri. Vereiorova; Severin, Poeana- Cerneţului ; 

Baea-de-Aramă; Tismana ; Tirgujiul; Craiova, Hubăneşti; Popînză- 
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leşti, Caracăl; Piteşti; Leurdeni, Conţeşti; Giocăneşti, Buftea; pă- 

durea Netoţi in Prahova, Câmpina; Văleni; Sinaia, Buşteni, Predeal; 

Tirgu-Ocnei; Piatra ; laşi; Măcin, Nicoliţel. 

3. 0. pallens [. mant. p.9209 (1769); Koch syn.p. 791; Rchb. 

icon. germ. orchid. tab. 34; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 293; Boiss. Îl. 

orient. 5 p. 68; Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. vol. 4 fig. 335. — 

d, Aprilie, Maiu. Sol huimnifer pe costele munţilor pe subt tuferişiuri 

la Vereiorova spre capttul cataractelor şi prin valea Bahnei. 

** Labela trifidă, lobul median, adesea bitid. 

a. Bracteele de lungime ce egaleză ovariul. 

4. 0. ustulata [. spec. p. 1333; Koch syn. p. 790; Rehb. icon. 

germ. orchid. tab. 368; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 257; Boiss. fl. orient. 5 

p. 61; Sehlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 329. — 4. Maiu, lunie. Livedi, 

păsciuni, locuri cu ierbă. Craiova ; Sinaia (Br. Kn.), Buşteni, Predeal; 
Văleni (Grec. enum. p. 56); laşi. 

5. 0. coriophora |. spec. p. 1552; Koch syn. p. 790; Rehb. 

icon. germ. orchid. tab. 367; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 287; Boiss. fl. 

orient. 5 p. 61; Schlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 321. — Y, Maiu, lunie. 

Livedi, păsciuni, tuferişe mici, locuri cu ierbă. Verciorova, Poeana- 

Cerneţului ; Craiova; Himnic; în Dimboviţa la Dumbrăveni; Buceci pe 

la poalele de la Piatra-Arsă (Knecht.); Văleni (Grec. enum. p. 56); 

în Vlaşea la pădurea Orezeanca ; Comana ; Mânăstirea Neamţu (Chan. 
exsic.); Broşteni (Br.); laşi; Tecuci la Cier. 

b. Bracteele abia cât cuartul interior al ovariului. 

6. 0. Simia Lam. fl. fr. 3 p. 507 (1778); Koch syn. p. 789 

exacte; Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 9288; Boiss. fl. orient. 5 p.63; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 328. 0. militavis var. e L. spec. p. 1324, 

0. tephrosanthos VIill. dauph. 2 p. 32 (1757); Rehb. ic. germ. orehid. 

tab. 373. — d, Maiu. Tutferişe m&nunte pe coste, pe dealuri aspre 
sau petrose. Roman; Dobrogea pe la Ciucarova (Br.) 

7. 0. militaris |. spec. p. 1335 exclus. variet.; Koch. syn. 

p. 789; Rehb. ic. germ. orchid. tab. 376; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 289; 

Boiss. fl. orient. 5 p. 64; Sehlechtd. et Lang. deutsch. fl. 4 fig. 396. 

0. galeata Poir. in Lam. encyel. meth. 4 p. 393 (1797). O. cinerea Sehrank 

baier. fl. p. 241 (1789). — I. Aprilie-lunie. În regiunea montană şi 

a dealurilor înalte. Leurdeni, Valea-Rincăciovului, Conţeşti; Predeal, 

Buşteni, Sinaia; laşi. 
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8. 0. purpurea lluds. flor. angl. ed. 1 p. 334 (1762); Gren. 

(Grodr. fl. fr. 3 p. 289. 0. fusca Jacq. fl. aust. 4 p. 307 (1776); Koch. 

syn. p. 788; Rehb. icon. germ. orchid. tab. 378; Boiss. fl. orient. 5 

p. 665; Schlechid. Lang. deutsch. 4 fig. 327. 0. militaris var. f. et. 

Lin. spec. 1334. 0. militaris Ș. purpurea Huds. îl. angl. ed. 2 p. 386. — 

Vulg. Bujori. Poroinic. — Y, Aprilie- lunie. Păduri, tuferişiuri de pă- 

duri, poeni. Dealu-Stirminei în Mehedinţi (0. militaris Grec. enum. 

p. 56); Conţeşti; Câmpulung; Comana; Ciocăneşti, Buftea, Chitila ; 
Pastrea ; Botoşiani la pădurea Adincata. 

2. Divisiunile laterale externe ale periantului intinse sai roflexe. 

* Bracteele membranose, uşior uninervate. 
9. 0. globosa [. spec. p. 1332; Koch. syn. p. 790; Rehb. ic. 

germ. orchid. tab. 381; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 291; Boiss. fl. orient. 5: 

p. 66; Schlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 332. O. spherica M. Bieb. fl. t. 

e. 3 p. 579 (1819). Nigritella globosa Rchb. germ. exse. p. 121. — 

Y. Maiu, lunie. Livedi în regiunea montană subalpină. Tirgujiul pe 

dealul Ciocârlăului; Predeal, Azuga, Buşteni; Rarău. 

10. 0. speciosa [Host. fl. austr. 2 p. 527 (1831); Rchb. icon. 

germ. orch. tab. 391 fig. [; 0. mascula Jaeq. icon. rar..tab. 180:(1786) 

non L. 0. mascula var. f. et 4. Koch syn. p. 791; Gren. Godr. fl. fr. 3 
p. 299. — d, Maiu, lunie. Livedi în regiunea montană subalpină şi al- 

pestră. Câmpulung, Conţeşti; Predeal, Buşteni, Sinaia (0. maseula 

Grec. in Br. prodr. p. 454); Rimnie; Piatra pe Cozla. 

** Bracteele a foi verdi, multinervate, reticulate. 

11. O. elegans Ileuff. in Flora ann. 1835 vol. ] p. 250; ejus 

enum. banat. p. 166; Neilr. diagn. p. 117. — 4, Maiu, lunie. Locuri 

umede paludice josnice. Şimian, Hinova ; Tirgujiul; Craiova ; Comana; 

Bucureşti (0. palustris (Grec. enum. p. 56); Tirgovişte; Tărtăşeşti, Cio- 
căneşti, Chitila, Buftea, Perişi; laşi. 

Ş 2, Tuberii caulomici palmatiformi sau palmatipartiţi ; bracteele 

au foi verdi multinervate. 
12. 0. sambucina |. spec. p. 1334; Koch. syn. p. 792; Rehb 

icon. germ. orch. tab. 412 fig. |; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 295; Boiss. 

fl. orient. 5 p. 72; Schlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 338. — 4, Maiu, 

lunie. Livedi în regiunea montană subalpină. Predeal, a ara Buşteni 

f. purpurea Koch syn. p. 792; Rchb. loc. cit. fig. 2. O. incarnata 

Willd. spec. pl. 4 p. 20-non L. — Sinaia. 
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13. 0. cordigera Fries nov. mantis. 2 p. 103 (1843); Heulff. 
enuim. banat. p. 167; Rchb. icon. germ. orchid. tab. 411; Neilr. diagn. 
p. 115. O.cruenta Rochel rar. banat. fig. 1 (1828)-non Retz. 0. latifolia 
Auct. transs. pro m. p. - non L. 0. latifolia var. Rochelii Griseb, iter. 
hung. spec. n. 286 (1852). — $, Maiu, Iunie. Locuri umede, vălcele 
mlăştinose în regiunea montană. Plaiul Osliea pe Riu-Şeţ ; Conţeşţti 
pela Valea-Beuca ; Predeal, Buşteni; Mânăstirea Neamţu (Chan. exsic. 
pro 0. dhigitata). 

14. 0. maculata |. spec. p. 1335; Koch syn. p. 792; Rehb. 
icon. germ. orchid. tab. 407; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 296; Boiss. fl. 
orient. 5 p. 75 var. z; Schlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 340.— ŞI, Maiu, 
lunie. Păduri, livedi, locuri cam umede. Nămăeşti (Grec. enum. p. 56); 
Comarnic; Sinaia, Predeal. 

f. saccigera brogn. in Bory exped. de Morte p. 259 (1832) 
tab. 30 fig. 1 pro spec.; Rehb. icon. germ. oreh. tab. 409; Heuft. enum. 
banat. p. 167; Neirl. diagn. p. 117; Boiss. fl. orient. 5 p. 73. — Livedi 
in regiunea montană. Munţii Camenei la frontieră prin valea Greu 
de la Saopadina (A. Degen); Tirgujiul pe la Bumbeşti; Predeal, Buş- 
teni ; Sinaia (Knecht.); în Suceava pe Stănişioara. 

15. O. incarnata |. (|. suec. p. 312 (1755) et spec.p. 1335 sec. 

cl. Fries; Koch syn. p. 793; Rchb. icon. germ. oreh. tab. 399; Gren. 

Godr. flor. îr. 3 p. 296; Boiss. fl. orient. 5 p. 71; Schlechtd. et Lang. 

deutsch. 4 fig. 342. 0. angustifolia Wimm. et Grab. fl. siles. 2 p. 252, 

(1829). — YI. Maiu, lume. Livedi în locuri josnice umede. Leurdeni; 
"Vulcana ; Perişi, Cocioc ; Buftea, Chitila ; Comana ; Buşteni; Vaslui 
la grădina lui Angheluţă ; Iaşi la Birnova. 

2. PLATANTHERA hi). mem. du mus. 4 p. 20 

1. P. bifolia hich. mem. du mus. dhist. nat. 4 p. 20 (1817); 
Koch syn. p. 795; Rehb. ic. germ. orchid. tab. 498 fig. II et tab. 429; 
Schlechtd. et Lang. deutsch. 4 fig. 350. Orchis bifolia L. spec. p. 1331. 

exsclus. var. ş; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 297. O. bifolia fi. brachyglossa 

Wallr. sched. crit.p. 186 (1822). Platanthera Sehuriana Fuss verh. das 

siebenb. ver. tom. 19 p. 206 (1868). — 4. Maiu, lunie. Livedi, poeni, 

păduri în regiunea montană şi a dealurilor înalte. Câmpulung, Nămăeşti 
(P. ehlorantha Grec. enum. p. 56- non Curt.); Piteşti la Trivale, Dum= 
brăveni, Vulcana; Sinaia, Buşteni, Predeal; 'Tirgu-Ocnei pe Măgura; 
Ceahlău; Piatra spre Bisericani; Monăstirea Neamţu (Chan.) ; Rarău; 
laşi; Dobrogea pe la Başchioi, 
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3. CELOGLOSSUM Jar. scand. /l. p. 320. 

1. C. viride Hartm. scand. fl. p. 329 (1820); Koch syn. p. 795. 
Orehis viridis Crantz stirp. p. 491 (1769); Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 298. 

Platanthera viridis Lindl. syn.p. 261 (1829); Rehb. icon. germ. orchid. 

tab. 434%; Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 4 fig. 352. Satyrium viride 

|. spec ed. 1753 p. 944. Habenaria viridis R. Br. hort. kew. 5 p. 192 

(1813). — d, Iunie, Iulie. Locuri cu ierbă, stânci, în regiunea alpină. 

La Negoiu pe Podeanu; Buceci pe la Verfu-cu-Doru (Knecht.) şi pe 

Furnica. 

4. GYMNADENIA A. Br. hort. kew. 5 p. 191. 

1. G. conopsea h. Br. |. c. (1813); Koch syn. p. 79%; Rehb. 

ic. germ. orchid. tab. 492. Schlechtd. Lang deutsch. 4 fig. 346. Orchis 

conopsea ÎL. spec. p. 1335; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 298. Gymnadenia 

transsilvanica Schur enum. transs. p. 644 (1866). — 4, Maiu, lunie. 

Livedi, poeni, în regiunea montană şi a dealurilor. Predeal, Buşteni, 
Sinaia; Peatrape Cozla; Mânăstirea Neamţu (Chan. exsic. Grec. enum. 
p. 56); Rartu; laşi. 

6. leucantha Schur. enum. transs. p. 644 (1866). Orchis ornithis 
Jacq. fl. austr. tab. 138. — Livedi subalpine. Predeal. Azuga, Buşteni. 

2. G. odoratissima ich. mem. du mus. d'hist. nat. 4 p. 57 

(1817); Koch syn. p. 79%; Rehb. icon. germ. orchid. tab. 421 fig. | et 

II; Schlechtd. et Lang. deutsch. 4 fig. 347. Orchis odoratissima L. spec. 

p. 1335; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 298. — Livedi montane şi submon- 

tane. Valea-Mare în potgoriea Muscelului; Mânăstirea Neamţului (Chan. 

exsic. Grec. enum. p. 56); Ceahlău; Rartu, Stănişioara în Suceava. 

3. G. albida hich. mem. du mus. d'hist. nat. vol. 4 p. 35 (1517); 

Koch syn. p. 794; Rehb. icon. germ. orchid. tab. 67; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 4 f. 545. Satyrium albidum L. spec. p. 1358. Habenaria albida 

R. Br. hort. kew. ed. 2 v. 3 p. 195.— FI, lunie, Iulie. Păsciuni alpine. 
Godeanu; Negoiu; Buceci pe Furnica. 

5. HERMINIUM A. Br... c.p. gi. 

1. H. Monorchis h. Br. |]. c. p. 191 (1813); Koch syn. p. 795; 

Rchb. icon. germ. orch. tab. 415; Sehlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 365. 

Hevminium clandestinum Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 299 (1856). Ophrys 

monorehis |. spec. p. 1949. — E, Iunie, Iulie. Prin locuri cu ierbă, li- 

vedi. Predeal: Buşteni; Rucăr; Ceahlău; Sehitu-Rareu. 
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2. H. alpinum Lindl. bot. register. vol 195 add. 1499 (1839); 
hchb. icon. germ. orch. tab. 416. Ophrys alpina L. spec. p. 1342; Jacq. 

enuum. vind. tab. 9. Chameorehis alpina Rich. mem. mus. d'hist. nat. 4 

p. 57 (1817); Koch syn. p. 798; Sehlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 363. 

Chamerepes alpina Spreng. syst. 3 p. 702 (1826). — Ă. lulie, August. 

Stânei cu ierbă sau cu muschi în regianea alpină. Buceci (]. Barth); 

obârşiea Peleşului ! 

6. NIGRITELLA hic/. de orch. annot. p. 10. 

1. N. nigra lchb. germ. exc. p. 121 (1530; ejus. icon. germ. 

orchid. tab. 467. N. angustifolia Rich. orchid. annot. p. 19 (1517); 

Koch syn. p. 796; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 300; Schlechtd. et Lang. 
deutsch. 4 fig. 353. Satyrium nigrum LL. spec. p. 1358. Habenaria nigra 

kR. Brw. hort. kew. 5 p. 192 (1813). — d, lunie-August. Păsciuni în 

regiunea alpină super. Buceci (Br. Knecht.)! in Mehedinţi pe Mocirliu. 

Secţ. II. Anterele c'un singur retinacul. 

7. ANACAMPTIS Aich. mem. mus. 4 p. 47. 

1. A. pyramidalis hich. l.c. p. 47 (1817); Koch syn. p. 793; 

Rehb. ic. germ. orch. tab. 361; Boiss. fl. orient. d p. 57; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 4 fig. 344. Orchis pyramidalis L. spec. p. 1332. Aceras 

pyramidalis Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 283. — 4, Maiu-lulie. Prin locuri 

cu ierbă, pocni, poale de păduri în regiunea dealurilor înalte. Dealu- 

Stârminei ; Predeal, Buşteni; laşi. 

8. HIMANTOGLOSSUM Spreng. syst. 3 p. 094. 

1. H. hircinum Spreng. |. c. p. 694 (1526); Koch syn. p. 795; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 345. Satyrium hircinium  L. spec. 

p. 1337. Aceras Mireina Lindl. oreh. p. 382 (1840); Gren. Godr. îl. fr. 3 

p. 283; Rehb. icon. germ. orch. tab. 260; Boiss. fl. orient. 5 p. 56.— 

2. Maiu, lunie. Prin livedi de pomi, rărişi de păduri. Severin pe dea- 

lurile lorgutovei şi Dumbrăviţei ; Craiova pe dealul Bucovăţului. 

Trib. II. NEOTTIEE. Florile avend numa o stamină fertilă ; cea 

mediană ; însă polenul fiecăriea antere formeză numerose polinii gra- 

nulare sau pulveriforme neprelungit în caudicul ; tulpina rizomă 

(except. Spiranthes). 

9. SPIRANTHES hc. de orch. anot. p. 21. 

4. S. automnalis hich. |. c. p. 25 (1817); Koch syn.p. 502; 
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Rchb. icon. germ. orch. tab. 474; Gren. Godr. Îl. fr. 3 p. 267; Boiss. 

„1. orient, 5 p. 90; Schlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 379. Ophrys spira- 

lis a. |. spec. p. 1340; Sturm deutsch. fl. h. 12. Neotia spiralis a. 

Willd. spec. pl. 4 p. 74. — Ş, August, Septembre. Locuri umede in 

regiunea montană : în Vâlcea pe la Govora (Knecht.); in Muscel la 

Valea-Văi lîngă Lunceni (Br.). 

10. CEPHALANTHERA Ric). de orch. annot. p. 21. 

1. C. pallens Rich. |. c. p. 38 (1817); Koch syn. p. 800; Boiss. 

(1. orien. 5 p. 85; Sehlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 368. C. Loncho- 

phullum Rehb. icon. germ. orch. tab. 471. C. grandiflora Babing. 
man. brit. bot. p. 296 (1843); Gren. Godr. fl. fr. 3 p.269. Epipactis alba 
Crantz stirp. austr. p. 460 (1769). E. longifoha Huds. îi. angl. ed. 1 

p. 341 (1762). E. pallens Willd. spec. pl. 4p. 75 (1805). — d. Maiu, 

lunie. Păduri, tuferişuri, tărâm humifer. Comana; Rimnic, Gurandea. 

2. C. ensifolia Rich. |. c. p. 17; Koch syn. p. 800; Boiss. fl. 

orient. 5 p. 85; Schlecht Lang. deutsch. 4 fig. 369. C. Xiphophallum 

Rehb. ic. germ. orch. tab. 470 (1851). Serapias ensifoha Murr. syst. 

veget. p. 813 (1774). S. Xiphophyllum L. fil. in syppl. p. 404 (1781). 

Epipactis ensifolia Swartz acta holem. ann. 1800 p. 232. — d, Maiu, 
Iunie. Păduri, poeni, livedi. Rimnic; Câmpulung. Conţeşti; Mânăstirea 
Neamţu (Chan. exsic. Grec. enum. p. 55); laşi la pădurea Ciurea. 

3. C. rubra Rich. l.c.p. 17; Koch syn. p. 500; Rchb. ic. germ. 

orch. tab. 469; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 269; Boiss. fl. orient. 5 p.84; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 370. Serapias rubra L. syst. nat. 

ed. 12 p. 594% (1767). Epipactis purpurea Crantz stirp. austr. 6 p. 457 

(1769). — d, Iunie, lulie. Păduri la locuri deschise, poeni, livedi. Si- 

naia, Buşteni; laşi la Birnova; Piatra pe Cernegura, comuna 

Doamna. 

11. EPIPACTIS hich. de orch. annot. p. 21. 

1.E.latifolia All. fl. pedem. 2 p. 151 (1785); Koch syn. p. 801; 

Rchb. icon. germ. orch. tab. 488; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 270 ; Boiss. 

fl. orient. 5 p. 87 ; Schlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 371. Serapias Helle- 

borine a. latifolia L. spec. pl. ed. 1753 p. 949. S. latifolia Willd. spec. 

pl. 4p. 83 (1805). — d. Iulie, August. Păduri, dumbrave, poeni, li- 

vedi. Tismana ; Stănişioara ; Corbeni la cetatea Vlad-Ţepeşi; Câmpu- 

lung; Câmpina; Sinaia, Urlătoarea, Buşteni; Comana; laşi; Piatra 

pe Cernegura; Neamţu (Chan.); Broşteni. 
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2. E. rubiginosa Kochsyn.p. 501; Schlechtd. Lang. deutsch. 4 

fig. 572. E. Helleborine a. rubiginosa Crantz stirp. autr. p. 467 (1769). 

E. latifolhia fi. rubiginosa Gaud. îl. helv. 2 p. 182 (1828). E. atroru- 

bens Schult. cester. fl. 1 p. 538 (1814); Rchb. icon. germ. oreh. 

tab. 455; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 270; Boiss. fl. orient. 5 p. 88.— 

4, lunie, lulie. Păduri, dumbrave, la locuri umede, mlăstinose. Baea- 

de-Aramă ; Comana ; laşi, Bârnova. 

3. E. microphylla Swartz act. holm. ann. 1800 p. 232; Koch 

syn. p. 801; Rehb. icon. germ. orch. tab. 484; Gren. Godr. fl. fr. 3 

p. 271; Boiss. fl. orient. 5 p. 88; Scehlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 378. 

Serapias microphylla Ehrh. beitr. 4 p. 42 (1791).— Ă. lunie, Iulie. 
Păduri umbrose. Buceci pe subt Poeana-Stânei; laşi. 

4. E. palustris (rantz stirp. austr. p. 462 (1769); Koch syn. 

p. 801; Rchb. icon. germ. orch. tab. 483; Gren. Godr. fl. fr. 3 p.271; 

Boiss. fl. orient. 5 p. 87; Schlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 379. Sera- 

pias palustris Scop. îl. carn. ed. 2 p. 204 (1772). S. longifolia L. syst. 

nat. ed. 13 vol. 2 p. 593 (1774).— |, Locuri umede sfagnice în văile 

montane. Predeal în Valea-Roşnovei prin fund ; valea muntelui Ha- 

lincu distr. Neamţu (F/. atrorubens Chan. exsic.! Grec. enum. p. 55-non 
Schult.); Piatra pe Cernegura; Broşteni pe Picioru-Văcăriei. 

12. LISTERA A. Br. hort. kew. ed. 3 p, 201. 

4. L. ovata l.bBr. |. c.p.241 (1613); Koch syn. p. 801; Rehb. ie. 

germ. orch. tab. 479; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 272; Boiss. fl. orient. 5 

p. 92; Sehlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 375. Ophrys ovata L. spec. 

p. 1340. Epipactis ovata Crantz stirp. austr. p. 473 (1769); AI. fl. 

pedem. 2 p. 151 (1785). — 4. Maiu, lunie. Păduri, dumbrave, codri 

monţani (Grec. enum. p. 55). Dealurile Cerneţului, pe Dumbrăviţa; 

Câmpulung, Conţeşti: Predeal, Sinaia; Câmpina; Mânăstirea Neamţu 
(Chan.); laşi, Bârnova, muntele Dobru la Slănic; Rarău. 

13. NEOTTIA Rich. orch. annot. p. 20. 

1. N. Nidus-avis hich.1.c.p.29(1817); Koch syn. p.502; Rehb. 

icon. germ. orch. tab. 473; Gren. Godr. fl. fr. 3 p.275; Boiss. fl. 

orient. 5 p. 91; Schlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 377. Ophrys Nidus- 
avis L. spec. p. 1339. Epipactis Nidus-avis Urantz stirp. austr. p. 475 

(1769); All. fl. pedem. 2 p. l5l (1785). Neottidium Nidus-avis 

Sehlechtd. fl. berol. p.454 (1523). — Vulg. Trînji. Cuibu-pămentului. — 

4, Aprilie - lunie. Pe la rădăcini de arbori b&trâni prin dumbrave 
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şi codri. Cerneţi pe dealurile lorgutovei; muntele Jipu în Argeşi; Câm- 

pulung, Conţeşti; Buşteni, Sinaia; Comana; Mânăstirea Neamţu (Chan. 

exsic. (Grec. enum. p. 56); laşi. 

Trib. IL. MALAXIDE E. Florile avend o singurăstamină fertilă : cea 

mediană ; insă, polenul formând două sau patru polinii mari globulare 

ceroide prelungite sau nu în câte un caudicul; tulpina rizomică. 

14. EPIPOGIUM Gmel. /. sibir. ] p. 12. 

I. E. aphyllum Swartz summa veget. scand. p. 32 (1814); 

Rehb. ic. germ. orch. tab. 468 ; Boiss. fl. orient. 5 p. 93. E. Gmehni 

Richard orch. europ. annot. p. 36 (1817); Koch syn. p. 799; Gren. 

Godr. fl. fr. 3 p. 274; Sehlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 366. Satyrium 
Epipogium L. spec. p. 13383; Sturm deutsch. fl. h. 18. Epipactis Epipo- 

«ium Crantz stirp. austr. p. 477. — Y, lulie, August. Pe la rădăcini 

bătrâne, putrede. Buceci pe la Pusnicu. 

15. CORALLORRHIZA //a//. he. 2 p. 159. 

1. C.innata R. Br. hort. kew. 5 p.208(1813); Kochsyn. p.303; 

Rehb. ic. germ. orch. tab. 400 ; Gren. Godr. fl. fr.3p.274; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 4 fig. 381. Ophrys corallorrhiza L. spec. p. 1349. Epi- 

pactis Corallorrhiza Crantz stirp. austr. p. 207. Cimbidium Corallor- 

"hiza Swartz act. holm. ann. 1800p.938.— d, lunie - August. Parazitică 

pe rădăcini bătrâne in pădure de bradi, PredealpeClăbucetul-Taurului, 

rară ; Sinaia spre Piscu-Cânelui pe plaiul Cumpetului (Knecht,). 

Trib. IV. CYPRIPEDIEE. Florile avend două stamine fertile : cele 

laterale ; tulpina rizomică. 

16. CYPRIPEDIUM 1. gen. n. 1075. 

1. C. Calceolus [. spec. p. 1346; Koch syn. p. 304; Rehb. ic. 

germ. orchid. tab. 496; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 266. Sehlechtd. Lang. 

deutsch. 4 fig. 385. Calceolus marianus Crantz stirp. austr. 6. p. 45 

(1769). — d. Maiu, lunie. Păduri, locuri umbrose. Câmpulung prin 

Ograda-Bărăţiei ; Predeal pe frontieră despre Vamă; Oneşti în Bacău. 

CIV. IRIDACEA Lindl. nat. syst. p. 339. 

1. CROCUS 1. gen. n. 33. 

Ş 1. Reticulaţi : tunicele bulbilor reticulato-fibrose. 

4. C. reticulatus M. Bieb. fl. t.c. 1 p. 28 (1808); Ledeb. f[. 
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ross, 4 p. 109 var. 6; Hehb. ic. germ. 9 fig. 791. (. variegatus Hoppe 

et Hornsch. tageb. p. 157 (1515); Sturm deutsch. fl. h. 54; Koch syn. 

p. 805; Schlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 304. — Brînduşe. Brânduşe- 

măcă. — d, Aprilie, Maiu. Locuri cu ierbă şi uscate, rărişi, crânguleţe. 

Severin; Calafat; Caracal pe la pădurea Reşca; în Buzeu pe la Valea- 

Teancului (farm. A. 'Thomas); Berlad pe la Dealu-Mare, la Valea- 

Căldărei şi la Grădina-Publică ; Vaslui la grădina lui Angheluţă; Tecuci 
la pădurea Drăgăneşti, Galaţi, Fileşti. 

Ş 2. Membvanacei : tunicele bulbilor paralelo-fibrose. 
2. C. Heuffelianus Ilerb.in journ.of hort. soc. 2p. 2735 (1547); 

Simk. enum. transs. p. 516. C.banaticus Heuff.in Flora tom. 13 vol. 1 

p. 132 (1835)-non Gay; Rehb. ic. germ. 9 fig. 300 et 301; Heuft. enum. 

banat. p. 169; Sag. et Sehn. carpat. centr.2 p. 469. — Vulg. Brîn- 

dugşe-albastră ; Brîndugşe-de-munte.— I, Aprilie, Maiu. Păsciuni, poeni, 

rărişi; în regiunea dealurilor mari şi în regiunea montană pînă în cea 

alpină. Cerneţi; Craiova pe dealuri; în Argeşi pe la Gropeni; în Mus- 

cel la Valea-Mare; Câmpulung pe la Ograda-Bărăţiei ; Sinaia pe jos şi 

pe la Poeana-Stânei pină pe Furnica; Predea!; în Bacău la Brătila 

lingă Oneşti; Botoşani, Burdujeni. 

3. C. banaticus Gay in bullet. fer. vol.25 p.220(1531); Simk. 

enum. trans. p. 515. C. srideflorus Heuft. in Rehb. ic. germ. 9 fig. 302 
et 503 (1847); ejus in enum. banat. p. 170; Neilr. diagn. p. 120; 

Schur enuim. transs. p. 653. C. Byzantinus Herbert bot. registr. 1947 

tab. 4 fig. 5-non Ker. Crociris vridiflora Schur sert. trans. n. 2743 

(1555). — d. August, Septembre. Livedi, rărişiuri de păduri, livedi 
de pomi; în regiunea montană subalpină. Predeal, Buşteni; Sinaia. 

4. C. mesiacus ler bot. magas. ad tab. 652 (1803) et in 

ann. of bot. I p. 222 (1805); Heuff. enum. banat. p. 170; Neilr. diagn. 

p. 119. C. aureus Sibth.et Sm. fl. grec. tab. 35 (1806); Rehb. ie. 

germ. 9 fig. 792; Boiss. fl. orient. 5 p. 108. — Vulg. Brînduge. Brîn- 

duşe-galbenă. — Y, Februarie, Martie. — Locuri deschise sau rărişuri, 

tuferişuri. Cerneţi (Grec. enum. p. 56); Craiova, Cernăteşti, Leamna, 
Podari; Băneasa, Comana; Ciocăneşti, Chitila, Băneasa, Otopeni, Bu- 

cureşti ; Brăneşti, Lehliu ; Focşani. 

2. GLADIOLUS 1. gen. n, 37. 

4. G. imbricatus |. spec. 52; Sturm deutseh. fl. h. 56 etsd; 

Koch syn, p. 806; Rehb. ic. germ. 9fig. 778; Boiss. fl. orient. d p. 141 
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excl. variet.; Sehlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 310. — Vulg. Crin-vînet. 

Săcerele. Săbiuţă. Săgeţea. Gladiol. — Y, Maiu, lunie. Livedi, locuri 

de lunci, locuri umede şi cu ierbă verde. Subt Negoiu pe muntele 
Marginea ; Dimboviciora, Hucăr, Sturzeni ; Predeal, Buşteni, Sinaia; 

Netoţi in Teleorman; Comana ; Ciocăneşti, Chitila, Buftea; Crivina ; Ba- 

cău; Piatra, Neamţu; Fălticeni spre pădurea Huşilor; laşi. 

3. IRIS 1. gen. n. 39. 

Ş 1. Diviziunile externe ale periantului nebarbulate. 

*Rizoma oblică fibriferă ; ovariul scurt stipitat, tubul periantu- 

lui torte lung. 

1. 1. ruthenica Dryand in Ait. hort. kew. ed. 2vol.1p. 117 

(1810); Ledeb. fl. ross. 4 p. 94. 7. ccespitosa Pall. in Link jahrb.3p.71 
(1843) 1. uniflora Janka kăzlem. XII p. 175 (1876) -non Pall. Joniis 
vuthenica Klatt in bot. zeit. ann. 1872 p. 502.— Vulg. Stînjen. Stînjen 

micutel. — I, Maiu, lunie. Locuri stâncose cu ierbă sau cu muschi în 

regiunea alpină. Buceci pe Furnica (Knecht.) şi pe Costila la Valca- 

Albă ; Predeal pe frontiera în laturea despre vamă. 

*: Rizoma orizontală nodurosă, nefibriferă. 

+ Capsula exagonală, 

a. Ovariul scurt-stipitat, tubul periantului forte lung. 

2. |. Sintenisii Janka adat. p. 173 (1876); termesz. fizet. vol. | 

part. IV ann. 1877 p.3 edit. separata descriptum. Boiss. fl. orient. 5 

p. 198; Velen. fl. bulg. p. 532. J. graminea Griseb. spicil. rum. 2 

p. 370 (1844)- non Lin. — d, Maiu, lunie. Livedi, rărişi de crânguri. 

Buz&u la Crâng; Tecuci la Cieru; laşi la pădurea Ciurea şi Birnova. 

b. Ovariul lung-stipitat, tubul periantului scurt sau aprope nul. 

3. |. graminea |. spec. p.58; Sturm deutsch. h. 40; Kochsyn. 

p. 510; Rchb. ic. germ. 9 fig. 773 et 774; Ledeb. fl. ross. 4p. 94; 

Boiss. fl. orient. 5 p. 128; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 4 fig. 325. 

— 4, Maiu, lunie. Tuterişuri, crânguri pe la rărişuri, poeni, livedi, la 

locuri uscate. Craiova; Caracăl pe la pădurea Reşea; 'irgovişte ; 
Guliea, Ciocăneşti; Comana, Băneasa; Buztu ; Dălhăuţi; Brăila ; Vas- 
lui la pădurea Paiu; în Neamţu pe la Rosnova; laşi ; Dorohoiu. 

4. |. Guldenstzedtiana Lepech in acta acad. petrol. ann. 1731 

vol. 1 p. 299; Ledeb. fl: ross. 4 p. 98; Boiss. fl. orient. 5p.129; Lin- 

dem. fl. cherson. 2 p. 213. 7. ochroleuca M. Bieb. fl. t. e. 1 p. 32(1808) 

-an L. mant. Il p. 175?-—/. Guldenstedtiana var. 3. M. Bieb. fl, c.t. 3 
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p. 43 (1819). Z. desertorum Guldenst. ap. Maench meth. p. 529 (1794).— 

ă. lunie. Locuri josnice de păsciuni, lunci. Crivina spre zăvoiul Pra- 

hovei, copios; Sloboziea spre pădurea lui Moşi-Toma; Birlad. 

++ Capsula trigonă. 
5. |. Pseudacorus |. spec. p. 56; Koch syn. p. 310; Rehb. 

ic. germ. 9 fig. 771; Ledeb. fl. ross. 4p. 97; Boiss. fl. orient. 5p. 197; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 4fig. 322. Ţ. lutea Lam. fl. fr. 3 p.496 (1778). 

1. palustris Monch meth. p. 528 (1794).— Vulg. Stînjeni-galbeni. Stin- 

jeni-de-baltă. —— d, lunie, lulie. Locuri palustre, gropi cu ape, ape 

stagnante, stufuri băltose; specie forte comună (Grec. enum. p. 56). 

Ghergani; Bucureşti; Chitila, Buftea, Perişi, Crivina, Ploeşti; Tirgo- 
vişte; Comana; Cernica, Pasărea; Buzău; Galaţi; Vaslui; Dobrogea. 

Ş 2 Diviziunile externe ale periantului barbulate. 

6. |. arenaria W. et Kit. rar. hung. lp. 57 tab. 57 (1800); 

Ledeb. fl. ross. 4 p. 103; Rehb. icon. germ. 9 fig. 757; Lindem. fl. 
cherson.92 p. 211. — Y, lunie. Locuri uscate, năsipose sau cu ierbă. 

Fălciu. 

7. |. pumila [.. spec. p.56; Sturm deutsch. fl. h. 40; Koch syn. 

p. 809; Ledeb. fl. ross. 4 p. 104; Rehb. ic. germ. 9 fig. 759; Lindem. 

(|. cherson. 2 p. 219; Schlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 320. 1. transsil- 

vunica Sechur cest. bot. zeit. ann. 1560 p. 353. — d, Aprilie, Maiu. 

Locuri aprice: Craiova; în Dobrogea pe la Tulcea spre Nicoliţel şi 

pe la Constanţa. 

8. |. Reichenbachii [Heuff. enum. banat. p.170 (1858); Neilr. 

diagn. p. 121; Velen. fl. bulg. p. 534%. 7. serbica Pancie Îl. belgrad. 

p. 243 (1882). — 4. Maiu, lunie. Stânci caleare. Vereiorova la gura 

Slătinicului laturea din drepta pe sus. 

9. |. variegata [. spec. p. 56; Sturm. deutsch. fl. h. 40; Koch 

syn. p. 809; Ledeb. fl. ross. 4 p. 101; Rehb. ic. germ. 9 fig. 761; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 319. — Vulg. Stânjeni-pestrițaţi. Stân- 
jeni-de-păduve. — 'Tuterişiuri, crânguri, rărişiuri, livedi la locuri us- 

cate. Craiova; Băneasa; Comana; Ciocăneşti; Chitila ; Ploeşti, Buda, 

Băicoiu; Dobrogea. 

10. 1. hungarica W. et Kit. rar. hung. tab. 226 (1812); Sturm 
deutsch. fl. h. 56; Koch syn. p. 309; Rehb.icon. germ. vol. 9 fig. 759; 

Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 4 fig. 317. 1. nudieaulis Auct. transs, 
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ex. parte quoad plant. transsilvanicam - non Lam. L. biflora Fuss ap. 

kanitz bot. zeit. tom. 21 (1865) p. 45-non L. (conf. Boiss. fl. orient. 5 

p. 136).— 4. Maiu. Tuferişiuri pe dealurile Craiovei la Şimnie, Breasta. 

11. 1. germanica |. spec. p. 55; Sturm deutsch. fl. h. 87; 

Koch syn. p. 307; Rehb. icon. germ. 9 fig. 765; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 4 fig. 313. — Vulg. Stângeni. — 4, Maiu, lunie. Prin grădini, 

la oraşe şi la ţeră; specie forte vulgarizată şi probabil că la noi este 
introdusă (Grec. enum. p. 56). 

CV. AMARYLLIDACEA Lindl. nat. syst. p. 398. 

1. NARCISSUS 1. sen. n. 43. 

1. N. radiifiorus Salisb. prodr.p. 225 (1796); Koch synops. 

p. 811; Rehb. ic. germ. 9. fig. 809; Boiss. fl. orient. 5 p. 150. N. an- 

gustifolius Curt. bot. mag. tab. 193 (1796). N. poeticus Sibth. et Sm. 

prodr. fl. grec. 1 p. 758 (1806)-non L. — Vulg. Coprine. Căprine. 

Gheocei-de-munte. Zarnacadele. — ă, Maiu, lunie. Păsciuni, livedi, lo- 

curi deschise în regiunea montană subalpină. Tirgujiul pe dealul Cio- 

cârlăului ; Predeal (Grec. in Br. prodr. p. 151). 

O W. poeticus |. spec. p. 414, — W. 6iflorus Curt. bot. mag. 

tab. 197, — W. Tazzeta L. spec. p. 416 et W. Pseudonareissus L. spec. 

p. 414, vulg. Gheocei. Gheocei de grădină. Zarnacadele: tote se gă- 

sesc în horticultură adesea cu flori duple; specii forte vulgarizate. 

2. LEUCOJUM 1. gen. n. 402. 

1. L. vernum [.. spec. p. 414; Sturm deutsch. fl. h. 11; Koch 

syn. p. 812; Rehb. ic. germ. 9 fig. 504; Schlechtd. Lang. deutsch. 4 

fig. 294. Galanthus vernus All. fl. pedem.2 p. 155 (1785). Nivaria verna 

Manch. meth. p. 280 (1794). — Leucojum vernum biflorum Simk. kOZI. 

vol. 14 p. 135 (1879) et enum. transs. p. 520 synon. Frinosma carpa- 

ticum Herbert. ap. Czetz erdel. muz. VI p. 14 diferă numa prin spata 

bifloră şi se găseşte unelocuri cu forma specifică care are spata unifloră.— 
Vulg. Gheocei-bogaţi. Gheocei-mari. Lusce. Noduţe. Omăluţe. — d, Fe- 

bruarie, Martie. Livedi de luncă. Piteşti; Leurdeni, Găeşti, Titu. 

2. L. zestivum |. spec. 414; Sturm deutsch. fl. h. 88; Koch 

syn. p. 312; Rehb. icon. germ. 9 fig. 305; Ledeb. fl. ross.4% p. 114; 

Boiss. fl. orient. 5 p. 143; Sehlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 295. Ni- 

varia cestivalis Moeneh meth. suppl. p. 93 (1802). — Vulg. aceleaşi nu- 

miri. — 9, Maiu, lunie. Locuri palustre, livedi umede. Comana la Pa- 
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dina-lui- Vasile; Panteleimon, Cernica ; Ghighiu, Bradi în Prahova ; 

gara de la Berheci în "Tecuci. 

3. GALANTHUS 1. gen. n. 40. 

4. G. nivalis [,. spec. p. 413; Sturm deutsch. h. 2; Koch syn. 

p. 812; Rehb. ic. germ. 9 fig. 807; Ledeb. fl. ross. 4 p. 113; Boiss. 

fl. orient. 5 p. 144; Schlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 296. — Vulg. 

(heocei. Gheocei-mici. (aheocei-de-ghioc. Coconei. Clopoţei.— Y, lanua- 
rie- Martie. Tuferişe, rărişiuri şi poeni de păduri, livedi. Severin; 

Tirgujiul ; Craiova ; Alexandriea; Piteşti; "Titu, Ciocăneşti; Băneasa, 
Bucureşti ; Comana; Vaslui la pădurea Paiu; Neamţu (Chan. exsie.); 
laşi ; Botoşani la Rediu. 

CVI. DIOSCOREACEA Lindl. nat. syst. p. 359. 

1. TAMUS 1. gen. n. 119. 

1. T. communis |. spec. p. 1458; Koch syn. p.815; Rehb. 

ie. germ. 10 fig. 971; Ledeb. îl. ross. 4 p. 118; Boiss. fl. or. 5 p. 344; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 302. — Vulg. Pluerătore. Napi-por- 

ceşti de pădure. Viţă-negră. — d. Aprilie, Maiu. Păduri, dumbrave, 

tuferişiuri. Severin în grădină pe ruinele romane; Craiova prin luncă ; 

Conţeşti; Vulcana; Câmpina (Grec. enum. p. 57); Mogoşoea; Co- 

mana ; Beceni la pădurea Ocea (Gr. in Br. prodr. p. 445); laşi. 

CVII. ASPARAGACEA A. Rich. €lem. bot. p. 449. 

Trib. |. ASPARAGINEE. Stiemata simplă întrâgă sau trilobată. 

1. ASPARAGUS [. gen. n. 424. 

1. A. tenuifolius Lam. encycl. met. | p. 204(1753); Koehsyn. 
p. 513; Rehb.ic. germ. vol. 10 fig. 969; Ledeb. fl. ross. 4 p. 196; Boiss. 
fl. orient. 5 p. 334; pecard. Lang. deutsch. 4 fig. 280. A. silvaticus 

W. et Kit. rar. all 3 p. 223 tab. 201 (1819). A. officinalis var. f. 

L. spec. p. 448. — Vulg. Sparanghel-sălbatic. Sparangin. Umbra-ie- 
purului. — Ă, Maiu, lunie. Păduri, locuri umbrâse prin lunci. Craiova; 
Tărtăşeşti; Buftea, Mogoşoea; Comana; Câmpina (Grec. enum. p. 57); 
Beceni prin pădurea Ocea (Grec. in Br. prodr, p. 444); Neamţu ; 
Bârlad; Vaslui pe la Chiţoc şi Munteni ; laşi. 

2. A. officinalis |. spec. p. 4185 var. (exc. var. z et £); Koch 

syn. p. 813; pn ie. germ. vol. 10 fig. 967; Ledeb. fl. ross. 4p. 196; 
Boiss. fl. orient. 5 p. 835; Schlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 278. — 
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Vulg. Sparanghel. Sparanghelu-bun. Sparangă. Sparungin. — X lunie, 

lulie. Livedi, crânguri, tuferişiuri, drumuri pe lingă ogore, grâne; 

este speciea ce se cultivă pentru uzul alimentar. — Severin, Dealu- 

Stirminei; Piteşti; Ciocăneşti, Chitila (A. officinalis campestris Grec. 

enum. p. 57); Bucureşti (cult.); Crivina; Feteşti; Beceni; Tecuci pe la 
grădina cimitirului; laşi; Botoşiani. 

3. A. pseudoscaber. — Caulul ierbaceu rotund neted erect 

şi copios paniculato-rămos, ramurile iarăşi forte ramulose, ramurile şi 

ramusculele patente, subțirel angulato-striate, numa unghiurile aces- 

tora sunt denticulato-scabre, pe când cladodele nu; foile consist în 

mici scuame oval-acute fără călcâiu la bază; cladodele câte 10-15 de 

fiecare fascicul (maldăr) sunt scurte, ca de 5-5 m", verdi, filiforme, 
subulate şi netede; florile solitare, pedunculele lor lungi, 30-35, 

capilare, deflexe, cu articulaţie în tierţul superior; boba sferică, roşie, 

cât o mazere. — Y, lunie, Iulie. /lab. Crânguri, păduri. Bărcăneşti 

în distr. Prahova; Tecuci pe la Grădina Cimitirului. 

Se deosebeşte de A. tenusfolius şi de A. officinalis prin amplorea ra- 
mificaţiei sale, prin asperităţile denticulato-scabre ale unghiurilor sub- 

țirele ce sunt pe ramurile şi ramusculele sale, în fine prin cladodele 

sale cu mult mai scurte de cât internodurile axelor (3-5"". lung) ;— 

de A. scaber Brign. se deosebeşte prin clado'dele sale mai mici, fili- 

forme şi netede, iar nu setacee angulate şi denticulato-seabre, se deo- 

sebeşte asemenea şi prin foile sale fără călcâiu la bază. 
Planta din Galiţia, localitatea Sinkov aprope de Mielnika, cu- 

lesă de B. Blocki şi distribuită în Herbarium Europaeum de Dr. C. 

Bnitz în 1889 sub numele de A. scaber este intru tâte exactă cu 

speciea nostră. 

4. A. verticillatus L. spec. p. 450; Ledeb. fl. ross. 4 p. 199; 

Boiss. fl. orient. 5 p. 339; Lindem. fl. cherson. 2 p. 217, sed cladodii 

marginibus carinaque haud scabris; Velen. fl. bulg. p. 541. A. scandens 

Giildenstaedt iter. 2 p. 56. A. verticillaris Lam. encyel. meth. 1 p. 297. 

A. tricarinatus DC. in Red. liliac. tab. 451.— b Maiu, Iunie. Mici 

tuferişe, mărăcinişiuri. În Dobrogea, freeuent, pe la Tulcea spre Ciuca- 

rova şi Nicoliţel, Babadagh pe costele despre Cavgagiea, Başbunar, 

Constanţa, Mangaliea. 

2. STREPTOPUS Michaux bor. amer. 1 p. 200. 

|. S. amplexifolius DC. fl. fr. 3 p. 174 (1805), Sturm deutsch. 

fl. h. 41; Koch syn. p. 812; Rehb. icon. germ. 10 fig. 959; Ledeb. 
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(1. ross. 4 p. 192; Schlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 252. Voularia am- 

plexifolia L. spec. p. 456. U. amplezicaulis Mill. dict. n. 1. — d, Lulie, 

August. Păduri umbrose în regiunea montană, prin văi. În Vâlcea 

pe la muntele Galbina; în Argeşi la Monăstirea Stănişioara subt Co- 

ziea prin locul dis „la Icoana“; Valea Barnarului în Suceava (Br.) și 

pe Barnarelu pe la Podu-Popei spre Bida. 

3. MAJANTHEMUM VViegers prim. /l. holsat. p. 15. 

1. M. bifolium DC. in Red. lilia. tab. 216 (1805) etin fl. fr. 3 

p. 177 (1815); Kochsyn. p. 514; Rehb. ic.germ. 10 fig. 967. Schlecht. 

Lang. deutsch. 4 fig. 259. Convallaria bifolia L. spec. p. 452; Sturm 

deutsch. fl. h. 13. Majanthemum Convallaria Wigg. prim. fl. holsat. 

p. 15 (1780). Evallavia bifolia Neck. elem. 3 p. 146 (1791). — Vulg. 

Lăcrămiţă. Umbrăvioră. — d, Maiu, lunie. Păduri umbroâse în regiu- 

nea montană (Grec. enum. p. 57). Nămăeşti, Câmpulung, Conteşti pe 

la Valea-EHotarului; Comarnic; Ploeşti în pădurea Ghighiu; Focşiani 

la Grângu ; Agapiea; Mânăstirea Neamţu (Chan.); valea Borea la is- 

vorul de borvis în Suceava. 

4. CONVALLARIA /Des/. an. mus. vol. 9 p. 54. 

i. C. majalis [.. spec. p. 441; Sturm deutsch. fl. h. 14; Koch 

syn. p. 814; Rehb. ic. germ. 10 fig. 960. Ledeb. fl. ross. 4 p. 19%6; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 288. C. Linnei Gertn. de fruct. 2 

p. 59 (1791). Lilium Convallium Mcench. meth. p. 636 (1794). — Vulg. 

Mărgăritari. Mărgăritărel. Lăcrămiore. Florea-turcului. Sufleţele. 0lo- 
potele. — 4, Maiu, lunie. Păduri, dumbrave; în totă ţera (Grec. enum. 

p. 57). Severin pe dealurile Cerneţului ; Străhaea; Craiova ; Caracăl la 

Grădina-Boerului ; Turnu-Măgurele ; Piteşti pe la Valea-Mare; Câm- 

pulung ; Leurdeni; Titu, Ciocăneşti; Pastrea ; Comana; Vaslui pe la 

Lipovăţu ; laşi; Piatra; Dumbrava-Neamţului (Chan.) 

5. POLYGONATUM Zournef. inst. tab. 14. 

|. P. officinale All. fl. pedem. 1 p. 131 (1785); Ledeb. fl. 

ross. 4 p. 123. P. anceps Maneh metih. p. 637 (1794). P. vulgare Dest. 

ann. du mus. vol. 9 p. 49 (1807); Boiss. fl. orient. 5 p. 332. Conval- 

laria Polygonatum L. spec. p. 451; Koch syn. p. 814; Rehb. icon. 
germ. 10 fig. 964; Schlechtd. Lang. deutsch. 4 fig. 285. — Vulg. Cbda- 
cocoşiului. Cerceluşi. Clopoţele. — d. Maiu, lunie. Păduri umbrose, tu- 
ferişiuri (Grec. enum. p. 57). Piteşti; Leurdeni; Pucioasa; Câmpina; 

Sinaia; pădurea (Comana; pădurea Ciurea la laşi. 

Grecescu D, Dr, — C, 1324. 33 



558 CONSPECTUL SISTEMATIC 

2. P. multiflorum All. (|. pede. | p. 131 (1755); Ledeb. fl. 

ross. 4 p. 125; Boiss. fl. orient.5 p. 332. Convallaria multiflora L. spec. 

p. 432; Koch syn. p. 814; Rehb. ic. germ. 10 fig. 961; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 4 fig. 287. — Aceleaşi numiri populare. — . Maiu, 

Iunie. Păduri, dumbrave; specie vulgară (Grec. enum. p. 57). Craiova; 

Piteşti, Valea-Mare, Conţeşti; Câmpulung; Câmpina ; Comana ; Birlad 

la Crângu; Vaslui, Birnova; Piatra, Neamţu; pe Suha-mare în Su- 

ceava; Dobrogea pe la Nicoliţel. 

3. P. latifolium esf. ann. du mus. vol. 9 p. 50 (1307); 

Ledeb. fl. ross. 4 p. 194; Boiss. fl. orient. 5 p. 332. Conovallaria lati- 

folia Jaeq. fl. austr. 5 tab. 232 (1775); Koch syn. p. 814; Rehb. icon. 

germ. 10 f. 965; Schlechtd. Lang. deutsh. 4 fig. 286. C. Wrta Bosc. 

in Lam. dict. encyel. 4 p. 369 (1797). — Aceleaşi numiri populare.— 

Y. Maiu, lunie. Păduri, dumbrave mai ales în regiunea meridională şi 

centrală a României ; specie vulgară. Severin pe dealurile Cerneţului; 

Străhaea; Craiova ; Piteşti, Valea-Mare, Leurdeni; Pucioasa ; Comar- 

nic, Câmpina; Văleni; Bucureşti; Comana; Lehliu; Buzeu; Pocşiani; 

Botoşiani; Piatra; Birlad: Iaşi; Dobrogea. 

4. P. verticillatum All. îl. pedem. lp. 151 (17855); Ledeb. Îl. 

ross. 4 p. 123; Boiss. [l. orient. 5 p. 333. Convallaria verticillata Li. 

spec. p. 451; Koch syn. p. 314; Rehb. ic. germ. 10 fig. 966 ; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 4 fig. 28%. Foallaria verticillata Neck. elem. 3 p. 189 

(1791). — , lunie. Păduri, codri, în regiunea montană. Predeal, 

Buşteni, Sinaia (Grec. enum. p.57); Monăstirea Neamţu (Chan. exsie. 

Grec. |. c.); Schitul Rartu. 

6. RUSCUS 7ournef. instit. tab. Is. 

1. R. aculeatus |. spec. p. 1474; Slurm deutsch. h. 41; Koch 

syn. p. 815; Rehb. icon. germ. 10 fig. 968; Ledeb. fl. ross. 4 p. 129; 

Boiss. fl. orient. 5 p. 340; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 4 fig. 291. — 

Vulg. Ghimpe. Ghimpe-pădureţ. — 4, Martie, Aprilie. Păduri, dumbrave. 

Stirmina in Mehedinţi; Rastu, Ghinciova în Doljiu (Grec. enum. 1500 

p. 57); Comana la Padina-lui- Vasile în fund pe coastă şi pe la FOn- 

tâna-cu-Nucu ; Nicoliţel în 'Tulcea. 

2. R. Hypoglossum [.. spec. p. 1474; Koch syn. p. $15; Rehb. 

|. e. fig. 969; Boiss. fl. orient. 5 p. 341; Schleehtd. Lang. deutsch. 4 

fig. 292. — Y, sau cam î Aprilie. Crânguri, mici tuferişe pe ceostele 

dintre Schela-Cladovei către Dudaşi şi Gura-Văei în Mehedinţi. 
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Trib. IL PARIDEE,. Trei sau patru stigmate cu totul libere. 

7. PARIS 1. gen. n. 500. 

1. P. quadrifolia [.. spec. p. 527; Sturm deutsch. h. 12; Koch 

syn. p. 813; Rehb. ic. germ. vol. 10 fig. 957; Ledeb. fl. ross. 4 p. 120; 

Boiss. fl. orient. 5 p. 330; Schlechtd. et Lang. deutsch. 4 fig. 265. —— 

Vulg. Răsfug. — Y. Maiu. Păduri în regiunea montană subalpină şi 

alpestră, în regiunea dealurilor. Tirgujiul; Câmpulung ; Predeal, Buş- 

teni; Sinaia (Grec. enum. p. 57); Piatra pe Cernegura; Agapiea; 

Neamţu (Chan. exsic.; Grec. 1. c.); laşi la Socola şi Birnova; Fălticeni. 

f. guinguefolia. — Sinaia ; formă torte rară. 

CVIII. LILIACEA DC. theor. €l&m. ed. I p. 249. 

Trib. |. TULIPEE. Periantul dialifil sau profund divizat. 

1. TULIPA Tournef. inst. p. 375 t. 199. 

|. T. siivestris L. spec. p. 438; Sturm deutseh. h. 29; Koch 

syn. p. 816; Rehb. icon. germ. 10 fig. 983; Ledeb. fl. ross. 4% p. 135 

exclus. variet. +. et 5.; Boiss. fl. orient. 5 p. 197; Sehlechtd. et Lang. 

deutsch. 3 fig. 203. — Vulg. Lalea. Lalee. Tulipană. — I. Maiu, Lunic. 
Prin păduri în regiunea dealurilor. Vaslui la pădurea Paiu; laşi; Cos- 

teşti în Botoşiani. | 

2. T. Biebersteiniana liem. et Sch. syst. 7 p. 382 (1829); 

Boiss. fl. orient. 5 p. 199; C. Koch in linng&a vol. 22 p. 9295. 7. sil- 

vestris M. Bieb. fl. t. e. 1 p. 170 (exclus. synon.)-non L. 7. silvestris f. 

minor Ledeb, flor. ross. 4 p. 136. T. silvestris fi. Diebersteiniana hegl. 

enum. pl. p. 442 (1864). 7. Celsiana Henning. in mem. soc. natur. de 

mosc. vol. 6 p. 70 (1823)-non DC. — Vulg. Lalea-galbenă. Lalee. — 

I. Maiu, lunie. Buzău la pădurea Crângul şi la Dumbrava. — Exactă 

cu cea de la Sarepta din Husiea. 

e 7u/ipa praecox 'Lenore şi T. Oculus-Solis Șt. Amm. (hehb. ic. 

germ. vol. 10 fig. 985 et 986). — Vulg. Lalele-mari. Lalele-de-grădină; 

există numa în cultură, introduse şi vulgarizate. 

2. FRITILLARIA 1. n. qi. 

1. F. tenella M. Bicb. fl. (.c. 1 p. 269 (1808); Ledeb. fl. ross. 4 

p. 146; Rchb, icon. germ. vol. 10 fig. 977; Boiss. fl. orient. 5 p. 179. 

F. montana Hoppe in flora ann. 1832 p. 476; Koch syn. p. 816; Rehb. 

|. e. fig. 978 et 979; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 3 fig. 205. Fr. pyre- 

naica Host. fl. austr. | p. 426 - non L. P. racemosa a. minor Ker. bot. 
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mag. tab. 2216. — Vulg. Zalea-pestriţă. — , Aprilie, Maiu. Păduri, tu- 

terişiuri, rărişi. Verciorova prin valea bahnei ; Craiova în Luncă; Bră- 

neşti, Paserea; pădurea Moşi-Toma la Sloboziea în Ialomiţa ; Birlad; 

Iaşi pe la Copou şi Răpedea; Vaslui la pădurea Paiu. 

2. F. Meleagris |. spec. p. 456; Koch syn. p. 317; Ledeb. f[. 

ross. 4 p. 146; Rehb. ic. germ. 10 fig. 974; Boiss. fl. orient. 5 p.179; 

Sehlechtd. et Lang. deutsch. 3 fig. 206. — Y. Maiu. Poeni de pădure, 

prin rărişi. Comarnic. 
9 Friti/laria imperialis Li. vulg. Lalea. — Specie de horticultură, 

puţin vulgarizată. Bucureşti; Giurgiu ; 'T.-Măgurele. 

3. LILIUM 7. gen. n. 4r0. 

i. L. Martagon L. spec. p. 435; Koch. syn.p. 818; Rehb.ic. 

germ. 10 fig. 989; Ledeb. fl. ross. 4 p. 149; Boiss. fl. orient. 5 p. 173; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 3 fig. 209. — Vulg. Crinu-de-pădure. Crin- 
pestriț. Fiere. Lălie. — Păduri umbrose, dumbrave. Sinaia, Valea-lalo- 

miţei spre Schit (Grec. enum. p. 57); Buşteni, Predeal; Conţeşti prin 
Valea-Rincăciovului; Comana; Buftea, Mogogoea ; Brăneşti, Pasărea; 

Mânăstirea Neamţu (Chan.); în Rar&u pe Piatra-Zimbrului ; laşi. 

e [.candidum L..spec.p.433 ; Rehb. icon. germ. 10 fig. 997.— Vulg. 

Crin. Crin-alb. Crin-de-grădină, Lilie. — 4, Numa în horticultură ; in- 

trodus, aclimatizat şi forte vulgarizat; originar din Persiea şi Armeniea. 

4. LLOYIDIA Sa/isb. gen. sr. 

|. L. serotina lichb. germ. excurs. p. 102 (1830); Koch syn. 

p. 518; Rehb. icon. germ. 10 fig. 972; Ledeb. fl, ross. 4 p. 144; Boiss. 

fl. orient. 5 p. 202; Schlechtd. Lang. deutsch. 3 fig. 210. Antherieun 

serotinum L. spec. p. 444 (1762); Sturm deutsch. fl. h. 28. Lloydia al- 

pina Salisb. ap. Rehb.1.e. — d, lunie, lulie. Păsciuni, pe eomele alpine. 

Munţii Cloşanilor pe Mocirliu; Buceci pe Virfu-cu-Doru (Knecht.) 

5. ERYTHRONIUM /. gen. n. 414. 

1. E. Dens canis [. spec. p. 437; Sturm deutsch. fl. h. 34; 

Koch syn. p. 818; Rehb. icon. germ. 10 fig. 973; Ledeb. fl. ross. 4 
p. 133; Boiss. fl.orient. 5 p. 201; Schlechtd. Lang. deutseh. 3 fig.211. 

E. ovatifolium Poir. in Lam. eneyel. meth. $ p. 660; E. maculatum DC. 

fl. fr. 3 p. 286. —Vulg. Cocorei. 'Turearete. — d, Aprilie, Maiu. Poeni şi 

rărişi de păduri, crânguri prin părţi cu ierbă. Severin spre dealul Bres- 

nitei ; Caracăl; Craiova ; Horezu, Rimnie pe dealurile Oenelor; Alexan- 
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driea; Câmpulung; Piteşti, Valea-Mare, Conţeşti; Roşiori-de-Vede; 
Câmpina; Văleni; Sinaia pe la Poeana-Stânei (Knecht.) ; Comarnic. 

6. ANTHERICUM /. gen. n. 422. 

1. A. ramosum |. spec. p. 445; Sturm deutsch. fl. h. 56; 

Koch syn. p. 519; Rehb. icon. germ. 10 fig. 1114; Ledeb. fl. ross. 4 

p. 195; Boiss. fl. orient. 5 p. 298; Schlechtd. Lang. deutsch. 3 fig.217. 

Ornithogalum  ramosum Lam. Îl. tr. 3 p. 279 (1778). Phalangium ra- 
mosum Poir. in Lam. eneyel. meth. 5 p. 250 (1804). — Vulg. Lihuţă. 

Painginel. — Y. lunie, lulie. Livedi, poeni de pădure, rărişi, crânguri. 
Ciocăneşti ; Comana ; Mizil pe dealu 'Lohanilor; Buzeu pe la Crângu; 

Fălticeni spre pădurea Huşilor; Birlad; Tecuci spre Măgureni; Măcin 

spre Greci; Nicoliţel, Cocoşi. 

2. A. Liliago [.. spec. p. 445; Koch syn.p. 819; RHehb. icon. 

germ. 10 fig. 1115; Ledeb. fl. ross. 4 p. 195; Boiss. fl. orient. 5 

p. 325; Sehlechtd. Lang. deutsch. 3 fig. 216. Phalangium Liliago 
Schreb. spicil. p. 36 (1771). Ornithogalum gramineum Lam. îl. tr. 3 

p. 278 (1778). — Y. Maiu, lunie. Tuferişe pe costele muntose la Ver- 

ciorova. 

7. ORNITHOGALUM /. gen. n. 45. 

Ş 1. Filamentele staminelor lale petaliforme, extremitatea tricu- 

spidă, virful mediu anterifer. 

1. 0. Boucheanum. //ogulum Boucheanum Kunth enum. 4 
p. 348 (1841). Ornithogalum nutans b. Boucheanum Aschs. verh. bot. 
ver. brandeb. ann. 1866 p. 13. O. cHloranthum Saut. ap Koch tas- 

chenb. der deutsch. und schw. fl. p. 508 (1844); Koch syn. p. 822; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 3 fig. 228. Albucea chlorantha Behb. icon. 

germ. 10 fig. 1039 (1848). — Găinuge. Cepa-Cidrei. Luşcă. Băluşcă. — 

d. Aprilie, Maiu. Prin locuri de cultură, ogore, tuferişe. Bucureşti prin 
vechiul Cişmegiu (0. nutans Grec. enum. p. 56) şi spre Herăstrău; 

Craiova; Caracăl la Grădina-Boerului ; Turnu-Măgurele ; Giurgiu; Co- 

mana ; Sloboziea spre pădurea de la Doiceşti; Brăila la Monument. 

Diferă puţin şi aprope întru nimic de O. nutans la care virfurile 
laterale ale filamentelor staminelor egalez sau întrec antera şi ova- 
riul său ar fi la vîrt deprimat; pe când la 0. Boucheanum virturile 

laterale ale filamenlelor sunt mai scurle că abia egalez antera res- 

pectivă şi virful ovariului pare obtus nedeprimat, caracter ce trebue 

observat şi notat pe planta vie, 
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$ 2. Filamentele staminelor lineare, ânguste, necuspidate, spre 

bază ceva mai dilatate. 

* Racemă forte prelungă. 
2. 0. pyrenaicum |. spec. p. 440; Koch syn. p. 820; Rehb. 

icon. germ. vol. 10 fig. 1028; Schlechtd. Lang. deutsch. 3 fig. 220. 

0. pyrenaicum BR. DC. fl. fr. 3 p. 216. 0. spherocarpum A. Kern. în 
west. bot. zeit. vol 28 (1878) p. 15 et exsice.! —Popul. Băluşcă. Luşcă. 

Cepa- Cidrei. Găinuşe. — d, Aprilie, Maiu. Livedi, câmpuri, grădini, 

parcuri, ogoră, rărişiuri şi poeni de pădure. Craiova; Caracăl; lo- 

neşti, Morteni; Comana; Bucureşti; Ciocăneşti, Chitila, Buftea; Cri- 
vina, Ploeşti; in Dobrogea pe la Tulcea, Nicoliţel, Cocoşi. 

3. O. fiavescens Lam. fl. fr. 3 p. 277 (1778). O. pyrenaicum 
Jacq. fl. austr. 2 tab. 193 (1774) -non Lin. |. c.; 0. pyrenaicum a. DC. 

fl. fr. 3 p. 216 (1815). O sulphureum Roem. et Schultz syst. veget. 7 

p. 519 (1829); Koch syn. p. 820; Rehb. icon. germ. 10 fig. 1027; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 3 fig. 219. Anthericum sulphureum W. et Kit. 

rar. hung. I tab. 95 (1802). — 4, Aprilie, Maiu. Prin asemenea şi ace- 

leaşi locuri şi localităţi. Craiova; loneşti, Vultureanea; Comana ; Bu- 
cureşti, Ciocăneşti, Buftea, Perişi; Crivina, Ploeşti; Sinaia, Predeal; 

Buzău pe la Dumbrava. 

** Racemă scurtă corimboidă sau corimbă. 

a. Foile glabre. 

4. 0. umbellatum L. spec. p. 441; Koch syn. p. 823; Rehb. 
icon. germ. 10 fig. 1019; Boiss. fl. orient. 5 p. 218; Sehlechtd. Lang. 

deutsch. 3 fig. 225. — î» Aprilie, Maiu. Prin mici tuferişe, mărăcini- 

şiuri, grădini, pareuri, ogore, pirloge; specie forte comună. Severin ; 

Caracăl; Craiova; Piteşti; Gropeni; Ciocăneşti, Buftea, Chitila, Bu- 
cureşti; Comana ; Lehliu; Sinaia spre Piscu-cânelui (Knecht.); Buzeu 

la Crâng; Focşiani; Tecuci; Birlad; Vaslui. 

5. 0. tenuitfolium (Guss. prodr. fl. sicul. 1 p.413 (1827); Rehb. 

ic. germ. 10 fig. 1020; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 191; Boiss. fl. orient.5 

p. 218. 0. Gussonii Ten. fl. napol. 3 p. 337 (1829). O.collinum Auct. 

p.p.- non (Guss. cujus stirps valde affine sed foliis ciliatis dignoscitur. 

— d. Aprilie, Maiu. Livedi, crânguri la locuri uscate, dealuri. Ciocă- 

neşti, Chitila, Bucureşti, Pasărea, Lehliu; Berlad; Vaslui; laşi; Do- 

brogea la Başehioi pe Sepelginu (Br. miss.), Nicoliţel, "Puleea. 

6. 0. refractum Kit. in Willd. en. hort. berol. suppl. p. 18 

(1813); Koch syn. p. 822; Hehb. ic. germ. 10 fig. 1094; Boiss. Î|. 
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orient. 5 p. 217; Schlechtd. Lang. deutsch. 5 fig. 226. — d, Aprilie, 

Maiu. "Tuferişe, ogore ; pre sol humiter. Caracăl. 

b. Foile abundent perose. 

7. 0. Skorpili Velen. fl. bulg. p. 550(1891). — Bulbul ovat de 

mărime cum cel de 0. tenufolium, Guss. simplu (fără bulbişori); foile 

2-3, lineare, pestetot dens şi lung perose, perii retrorşi, lungimea 

foilor întrece cu mult scapul; acesta este mai lung de cât porţiea in- 

florescenței şi mole păros; corimba scurtă din 3-5 flori; bracteele 

ventricoso-lanceolate, lung subulato-atenuate, membranoide cu vini- 

şiore verdi, mai scurte decătpedunculele respective; foițele periantice 

mediocre, oblung-lanceolate, spre virt atenuate-acutate şi cam rescur- 

bate, pe spate verdi, albe pe margine; staminele cegalez terţiul inter. 

al periantului, filamentele lor lineare, abia către bază dilatate ; capsula 

sferică la virf deprimată. — 4, Aprilie, Maiu. 
Hab. Sol humifer pe lingă pădure. Sloboziea pe la pădurea 

Radu-Vodă (distr. Ialomiţa); aflată şi culeasă de preparatorul nostru, 

farm. PD. Bartolomeu, în 15857 Aprilie 20. 

Planta nostră se potriveşte exact întru tote cu descrierea de mai 

sus a autorului, şi nu ne indoim de identitatea sa cu speciea din Bul- 

gariea. La inceput, şi pe vechea sa etichetă în herbariu, îi dasem nu- 

mele de 0. hirsutum spec. n. — Regretatul confrate D. Brândză, căruia 

am împărtăşit câteva din aceste exemplare, a publicat'o sub numele de 

0. fimbriatum Willd. în lucrarea sa Contribuţiuni noui la Flora Ro- 

mâniei an. 1889 p. 25. Specia nâstră, ce e drept, este în afinitate cu 

0. fimbriatum Willd.; însă acesta are un port mai amplu in tote 

părţile sale, corimba sa cu 8S - 15 flori, pedunculele lungi, foiţele pe- 

riantice mai lăticele şi obtuse, staminele egalez jumătatea periantului. 

8. GAGEA Sa/isb. ann. of bot. 2 p. 555. 

Ş 1. Cu trei bulbi distincţi, orizontali, neîmbrăcaţi cu tunică co- 

mună : unul bienal emitând seapul şi foile, adesea sbircit, doui tineri 

pe cale de desvoltare. 
1. G. stenopetala Fries mant.2 p.23 (1539); Koch syn. p. 823; 

Rehb. ic. germ. 10 fig. 1033-1036; Gren. Godr. Îl. fr. 3 p. 192; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 3 fig. 229 sed folia pilosa. G. pratensis Rem 

et Sch. syst. veget 7 p. 536 (1829) ex p.-non Koch regensb. bot. 

zeit. ann. 1834 p. 552. Ornithogalum stenopetalum Fries fl. hall. p. 55 

(1817). 0. Tuteum Wild. spec. pl. 2 p. 112 (1799)-non L.; Sturm 

deutsch. f]. h. 12. — Vulg. Cepa-Cidrei, Scântevuţăi. — d. Aprilie: 
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Prin ogoră, semenături. pirloge de arături, rărişi de pădurice; sol 

humifer. Verciorova; Chitila, Bucureşti; Comana; Brăneşti, Pase&rea ; 

Sloboziea ; Doiceşti; Deocheţi în Putna ; Bârlad; laşi, Cetăţuea. 

f. pratensis Kochsyn.p. 823. G. pratensis Koch regensb. bot. zeit. 

1834 p. 552; G. pratensis ş. Roem. et Sch. syst. veg. 7 p. 536; Rchb. 

ie. germ. vol. 10 fig. 1038. Cele două foi florale inferidre late spati- 

forme, avend baza ovată concavă, bulbii cei tineri ovali sesili. 

$ 2. Cu doui bulbi erecţi îmbrăcaţi cu o tunică comună: dintre 

ei porneşte scapul, unul portă fibrele radicale şi seapul floriger al 

anului, cel accesoriu (tenăr) le va produce în anul următor. 

2. G. arvensis Poem. et Schult syst. veget. 7 p. 547 (1829); 

Koch syn. p. 523; Rchb. ic. germ. 10 fig. 1049 et 1050; Gren. (odr. 

fl. fr. 3p. 19%; Schlechtd. Lang. deutsch. 3 flg. 232. Ornithogalum 

arvense Pers. in Ust. ann. vol. 11 p. 5 (1794). 0. minimum Willd. spec. 

pl. 2 'p. 114 (1799); Sturm deutsch fl. h. 12. 0. villosum M. Bieb. 
fl. t. €. 1 p. 274%. — 4, Martie, Aprilie. Terâm humiter prefirat, crân- 

guri, tuferişuri, ogore, pirloge de arături. Craiova; Caracăl; Alexan- 

driea; Comana ; Brăneşti; Lehliu; Bucureşti, Chitila, Perişi ; Ploeşti; 

Brăila; Galaţi; Bârlad; Vaslui ; Iaşi. 

3. G. saxatilis Koch ap. Schultes syst. veget. 7 p. 550(1829); 

Koch syn. p. 824; Rehb. icon. germ. vol. 10fig. 1053; Sehlecht. Lang. 

deutsch. vol. 3 fig. 234. Ornithogalum bohemicum Gaud. fl. helvet. 2 

p. 507 (1828)-non Sehult. in syst. veget. 7 p. 549. O. fistulosum 

Wallr. sched. d. 141 (1822). — 4, Aprilie. Stânci de diorit şi porfir, 

locuri deschise prin pădurile munţilor din Tulcea la Niculiţel, Cocoşi 

(aci vulg. Schînteioară.) - 

4. G. minima Rem. et Schult. syst. veget. 7 p. 539 (1829); 

Koch syn. p. 824; Rehb. ic. germ. 10 fig. 1040; Boiss. fl. orient. 5 

p. 207; Schlechtd. Lang. deutsch. 3 fig. 231. Ornithogalum minimum 

L. spec. p. 440. 0. Sternbergii Hoppe bot. zeit. ann. 1807 p. 339; 

Sturm deutsch. h. 23. — . Martie, Aprilie. 'Tărâm humiter prefirat, 

prin icrbă, tuferişiuri, grădini, parcuri, ogore. Craiova; Giurgiu; Co- 

mana; Bucureşti, Herăstrău (Grec. enum. p. 59); Chitila ; Brăneşti; 

Pasărea; Văleni ; laşi (aci vulg. Wrorele-galbene). 

Ş$ 3. Ceun singur bulb erect sau oblic şi tunicat din care r&sare 

scapul floriger şi o foe radicală; lipsă de bulb accesoriu. 
5. G. pusilla Pem.et Schult. syst. veget. 7 p. 542 (1829); 
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Koch syn. p. 825; Rehb. ic. germ. 10 fig. 1044; Boiss. (l. or. 5 p. 207; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 3 fig. 237. Ornithogalum pusillum Sehmidt 

fl. bohem. n. 339 (1794). 0. callosum Kit ap. Room. et Sch. |. e. — 

]. Martie, Aprilie. 'Tuferişe la locuri tari sau petrâse pe coste. Seve- 

rin pe dealul Bresniţei ; Calafat; Craiova; în Vlaşea pe costele de la Cle- 

jani despre Letka. 
A. succedanea. — G. succedanea Uriseb.et Sch. iter hung. p. 355 

(1852); Heuif. enum. ban. p. 174; Neilr. diagn. p. 23. — Aprilie. Lo- 

curi petrose pe sub tuferişe în regiunea montană la frontiera despre 

Banat spre Mehadia, în Valea-Prolatz locul clasic (A. de Degen.) — 

Din parte-ne, n'am putut constata nici o diferenţă apreciabilă între 

Gr. pusilla Room. et Sehk. şi suceedanea, Griseb. 

6. G. lutea Ker in bot. mag. tab. 1200 (1509); Schult. syst. 

veget. 7 p. 543 (1829) ; Koch syn. p. 285; Rehb. icon. germ. 10 fig. 1045; 

Boiss. fl. orient. 5 p. 207; Schleehtd. Lang. deutsch. 3 fig. 236. Orni- 

thogalum luteum B. L. spec. p. 439. O. silvaticum Pers. in Ust. ann, 

vol. 11 p. 7 (1794). Gagea silvatica Lud. hort. brit. p. 13% (1850). — 

Vulg. Laptele-pastrei la Piteşti. — Sol humifer ţărânos resfirat, prin 

dumbrave, păduri, tuferişiuri. Craiova; Piteşti la Trivale; Valea-A- 

dincă, Valea-Rincăciovului, Leurdeni; Bucureşti prin pădurea Bă- 

neasa (Girec.enum. p.57); Brăneşti, Pasărea; Galaţi, Bărboşi; Focşiani, 

Odobeşti; Piatra pe Cernegura, Monăstirea Neamţu (Ornithogalum 

sulphureum Chan. exsic. !) Botoşiani la pădurea Adincata. 

10. SCILLA 1. gen. n. 49. 

1. S. bifolia [,. spec. p.443; Kochsyn.p. 825; Rehb. ie. germ. 10 

fig. 1015; Boiss. fl. orient. 5 p. 227; Schlechtd. Lang. deutsch. 5 

fig. 240. Slellaris bifolia Moneh. meth. p. 30%. Adenoseilla bifolia 

Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 187. — Popul. Viorele. Zambila-de-câmp. — 

3, Martie, Aprilie. Dumbrave, păduri, poeni; aria sa merge din re- 

giunea alpină pînă în tâtă regiunea câmpenă. Severin; Calafat; Craiova; 

Caracăl; Alexandriea; Comana; Bucureşti, Băneasa, Panteleimon (Grec. 

enum. p. 57); Brăneşti, Paserea; Câmpulung ; Sinaia; Văleni; Buzeu; 

Şerbăneasa în Putna; Birlad; Vaslui; laşi; Mânăstirea Neamţu (Chan.) 

3. gracillima. În tote părţile sale subțire, înaltă ca de 7-15 *, 

bulbul monoscapic, foile lineare forte ânguste ; corimba 1-3 floră, pe- 

dunculele nebracteate. Păsciuni în regiunea alpină. Buceci pe Furnica 

şi Virful-eu-Doru (Knecht. miss.) 

2, S. automnalis |. spec. p. 443; Koch syn. p. 326; Rehb. ic. 

germ. 10 fig. 1012; Boiss. fl. orient. 5 p. 294; Sehlechtd. Lang. 
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deutsch. 3 fig. 239. Ornithogalum automnale Lam. Îl. tr. 3 p. 274. — 

2], August. Locuri josnice cam sărate dar aprice. Comana, pe lingă 

calea-ferată prin partea despre Halta-Grădiştea în consorţiu cu Statice 

Gmelini şi Glyeyrrhiza echinata. 

11. NECTARASCORDUM Lin. bot. reg. 1536 p. 1913. 

1. N. bulgaricum Janka plant. nov. turcic. brev. lasc. 2p. 7 

(1973). N. siculum Lindl. var. 3. Dioscoridis Regel mon. p. 254 ap. 

Boiss. fl. orient. 5 p. 286. — 4, Maiu, lunie. Păduri pe munţii din Do- 

brogea lingă Monăstirea Clic (Br.); Vaslui la pădurea Paiu. 

12. ALLIUM 1. gen. n. 1409. 

$ 1. Filamentele staminelor subţiri sau ânguste, necuspidate 

(simple), sau că trei din ele la bază sunt dilatate şi uni sau bidentate, 

dinţi forte scurţi. 
1. Umbela numa cu involueru capsular, fără bulbicei la bază. 

* Foile având limbul lat ovat şi baza sa atenuată în pețiol. 
1. A. Victorialis [.. spec. p. 424; Koch syn. p. 526; Rehb. ic. 

germ. 10 fig. 1110; Boiss. fl. orient. 5 p. 245; Sehlechtd. Lang. 

deutsch. 3 fig. 942. A. plantagineum Lam. eneycl. mâth. 1 p. 65 (1753). 
Cepa Victorialis Monch meth. p. 243. — d, Iulie, August. Stânei, 

locuri cu ierbă în regiunea montană. Rar&u şi Pietrile-Doamnei în Su- 

ceava (Br.)! 

2. A. ursinum |. spec. p. 431; Sturm deutsch. h. 41; Koch 

syn. p. 826; Rehb.ic. germ. vol. 10 fig. 1109; Boiss. fl. orient. p. 275; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 3 fig. 243. A. petiolatum Lam. eneyel.meth. 1 

p. 69 (1783). A. nemorale Salisb. hort. chap. all. p. 235 (1796). — 
Vulg. Leurdă. Aiu de păduri. — Y, Aprilie, Maiu. Dumbrave, codri; 

în regiunea montană şi câmpeană. Dealu-Stirmina, Rogora, Vinjuleţiu 

în Mehedinţi (Grec. enum. p. 58); Comana; Predeal, Sinaia; Câmpina; 

Botoşiani la pădurea Adincata. 

: oile ânguste nepeţiolate, plane, canaliculate sau fistulose. 
a. Umbela cu două spateri involuerante scurte. 

3. A. atropurpureum W. et Kit. rar. hung. 1 tab. 17 (1809); 

Rehb. ie. germ. 10 fig. 1105; Heuff. enum. banat. p. 174. A. robustum 

Karel et Kiril. enum. pl. altai. n. 855 (1842); Ledeb. fl. ross. 4 

p. 187. — 4. Maiu, lunie. Câmpuri, dealuri, prin locuri de cultură, mi- 

rişti şi porumbişti abandonate. Craiova; Perişi; Balta, Costeşti în Me- 

hedinţi. 
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4. A. sibiricum |. mant. 2p.562 (1771); Rehb. icon. germ. 10 

fig. 1056. A. Schenoprasum B. alpinum Kunth. enum. % p. 391 (1841); 

Koch syn. p. 8533; Sehlechtd. Lang. deutsch. 3 fig. 266, £. A. roseum 

Krock. fl. siles. 1 p. 516 (1787)-non L. — 9. Iulie, August. Locuri 

umede cu icrbă pe lingă apşiore în regiunea montană. Valea-Rusului 

la Mânăstirea Neamţu (4. Schenoprasum Chan. exsie.! Grec. enum. 

p. 58-non Lin.); pe Hartu şi subt Piatra-Zimbrului. 

5. A. Schoenoprasum L. spec. p. 432; Koch syn. p. $39; 

Rehb. ic. germ. 10 fig. 1085; Boiss. fl. orient. 5 p. 250 ex parte, exclus. 

synon.; Schlechtd. Lang. deutsch. 3 fig. 266. Cepa Schoenoprasum 

Maench. meth. p. 244 (1794). A. sibiricum Rom. et Sch. syst. veg. 7 
p. 1027 (1829)- non L.— 4, Iulie, August. Specie cultivată în horticul- 

tură. Tirgujiul; Bucureşti; Piatra în districtul Neamţu (an spontanea?) 

6. A. ammophilum Ilcu(f.in regensb. flora 1335 vol. 1 p. 241; 

enum. banat. p. 174%; Griseb. et Sch. iter hung. n. 296; Neilr. diagn. 

p. 124. A. flavescens Rehb. ic. germ. vol. 10 fig. 1092; Janka in lin- 
nea ann. 1860 p. 60b-vix Bess. enum. volh.pod. p. 56 (1821). — 

d, Iulie, August. Prin mici tuferişe pe costele stâncose ale munţilor 

la Riu- Vadului ; în Suceava subt Rartu pe la Schit. 

Este în cea mai mare afinitate cu A. flavescens Bess. 1. e. (= A. 

albidum Fiseh. catal. hort. gorenk ann. 1812 p. 10; Ledeb. fl. ross. 4 

p. 181) ale căruia foi sunt plane şi puţin canaliculate. 

7. A. acutangulum Schrad. act. semin. h. gaett. ann. 1808; 

Koch syn. p. 528; Rehb. ic. germ. 10 fig. 1095; Boiss. fl. orient. 5 

p. 249; Sehlechtd. Lang. deutsch. 3 fig. 248. A. danubiale Spreng 

mant. 1 p. 38. A. angulosum f. majus Trevir. monogr. alli. p. 10. — 

U, lulie-Septembre. Livedi, locuri de cultură pe lingă gara Corbu 
în districtul Oltu. 

8. A. montanum Schmidt fl. bohem. 4 p. 28 (1794); Rehb. 

ie. germ. 10 fig. 4094. A. fallax Roem. et Schultes syst. veg. 7 p. 1072 

(1529); Koch syn. p. $28 etiam Schlechtd. Lang. deutseh. 3 fig..247; 

Boiss. fl. orient. 5 p. 248-non Don. — A. angulosum Jaeq. fl. auster. 

t. 493 -non L.. cujusstirps est planta sibiriea. A. angulosum fi. petreum 

DC. fl. fr. p. 229. A. acutangulum f. montanum Mert. et K. deutseh. 2 

p. 521. A. transsilvanicum Lerehent. ap. Sehur verh siebenb. ver. 4 
p. 94 (1853). A. leptophyllum Sehur. enum. transs. p. 674 (1866) — 
d. Iulie, August. Stânci caleare cu pământ humifer şi ierburi. În Me- 

"hedinţi la Poeana-Ciolanului desupra "Tesnei; Dimbovicioara. 
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e 4. Cepa L.. spec. p. 431, vulg. Cepă, cum şi A. fistulosum |. 

spec, p. 432, vulg. Cepă, Cepă lungă. — , lunie, lulie. În cultură, forte 

vulgarizate, pentru uzul alimentar. 

b. Umbela avend două spate cu mult mai lungi de cât densa, 

cuspidate sau caudiforme. 

+ Staminele exerte. 

9. A. ochroleucum W. et Kit. rar. hung. 2 tab. 186 (1504); 
Koch syn. p. 829; Rehb. ic. germ. 10 fig. 1090 optime. A. petreum 

Karel et Kiril. enum. pl. soong. n. 816 (1849). A. zanthicum Griseb, 

et Sch. iter hung. p. 358 (1852); Schur enum. p. 672. A. Steveni var. 

d et e Ledeb. fl. ross. 4 p. 177 (1853) A. pseudochroleucum Schur |. c. 

p. 675.—Y, Iulie, August. Asu szlbatic. Pur.—Stânci şi livedi în regiu- 

nea montană: Valea 'Țesnei la Gaura-Fetei; Lainici; Valea Oltului pe 
Cirligele; Buceci pe Piatra-Arsă şi pe Caraimanu (Knecht.), pe Costila 

sus in Valea-Albă; Possada sus pe plaiul Gagului şi pe Cumpetu. 

10. A. saxatile M. Bic). fl. î. c. 1 p. 26% (1808); Koch syn. 

p. 529; Rehb. icon. germ. 10 fig. 1087; Sehlechtd. Lang. deutsch. 5 

fig. 250. A. Steveni var. * Ledeb. fl. ross. 4 p. 177 (1653).— Y, lulie, 

August. Stânci, fissuri de stânci abrupte în Dobrogea la Alibeichioi 

pe muntele Consulu. 

11. A. flavum L.. spec. 425; Sturm deutsch. h. 34; Koch syn. 

p. 332; Rehb. ic. germ. 10 fig. 1063; Ledeb. fl. ross. 4% p.175 excel. 

var. £.; Cepa flava Moeneh. meth. p. 243. — E, lulie, August. Stânci 

calcare aşternute cu pământ humifer. Verciorova ; Valea Țesnei; Obâr- 

şiea-Cernei în Mehedinţi ; Peştera-Polovraci; Rucăr pe Ghimbavu. 

+ Staminele incluse. 

12. A. paniculatum L.. spec. 495; Koch syn.p. 822; Rehb. ic. 

germ. 10 fig. 1061; Ledeb. fl. ross. 4 p. 177 excel. var. 6; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 3 f. 265. Allium întermedium DC. fl. fr. 4 p. 316. 

Porrum paniculateum Moeneh meth. suppl. p. 246. — Vulg. Avu-sălbatie, 

Pur. — d, lunie, lulie. Crânguri, mărăcinişiuri. Comana. 

13. A. fuscum W. et Kit rar. hung. t. 241 (1812); Rehb.germ. 

exe. p. llb etic. germ. 10 fig. 1064; Heuff. enum ban. p. 176; Neilr. 

diagn. p. 124. A. longispathum Redout. liliac. tab. 316 (1812); Heutt. 

|. c.; Neilr. ]. e.-nec Hehb. ie. germ. 10 fig. 1068. A. intermedium 

Rehb. ic. germ. 10 fig. 1065. A. pallens Koch syn. p. 332 et Auct. 

plur. - non L. spec. p.427.—Vulg, Asu-silbatic. Pur.— Y, Iulie, August, 
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Păduri, tuferişe, câstele muntose, stânci: Coziea la Masa-lui- Traian ; 

Rucăr pe Dimbovicioara; pădurea Comana, 

9. Umbela premunită cu bulbicei la bază, deosebit de cele două 

spate involuerale ce sunt torte lungi. 

14. A. oleraceum |. spec. p. 429; Koch syn. p. 81; Hehb. 

ie, germ. 10 fig. 1067. Gren. Godr. Îl. fr. 3 p. 207; Sehlechtd. Lang. 

deutsch. 3 fig. 261. A. virescens Lam. eneyel. mâth. 1 p. 67. Porrum 

oleraceum  Moneh meth. suppl. p. 261. Codonoprasum oleraceum 

Rehb. germ. exc. p. 114. — 4, Iunie, lulie. La la locuri cu ierbă, lo- 

curi uscate, crânguri. Coziea, Călimăneşti; Curtea-de-Argeşi; Ciocă- 

neşti; Comana. 

$ 9. Filamentele celor trei stamine interne late pînă sus şi tri- 

cuspide. 

1. Umbela premunită cu bulbicei la bază, avend şi două spate 

involucrante cu virful cuspidat. 

15. A. Scorodoprasum L. spec. p. 425 excel. var. f; koch 

syn. p. 831; Rehb. ic. germ. 10 f. 1073; Gren. Godr. fl. îr.3 p. 197; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 3 f. 257. A. arenarium Smith ÎÎ. brit, p. 356. 

Porrum Seorodoprasum Rehb. germ. exe. p. 110. — Popul. Pw-. 

Aiul-şerpelui (tranz. Rocambole). — d, lunie, Iulie. Livedi, poeni de 

pădure, mici tuferişe. În Teleorman pe la comuna Netoţi; Comana; 

Bucureşti, Chitila, Buftea (Grec. enum. p. 58), Dealu-Mare, Bucov. 

e 4. sativum L.. spec. p. 298 (ed. 1753); Rehb. icon. germ. 10 

f. 1069; Schlechtd. Lang. deutsch. 3 fig. 254; vulg. Asu. Usturotu. — 

, Iulie, August. În cultură şi forte vulgarizat în totă țera pentru 

uzul alimentar şi economic. 

2. Umbela fără bulbicei la bază, ci numa cu doă spate cap- 

sulifere obtuse necuspidate. 

16. A. Ampeloprasum [. spec. p. 425; Koch syn. p. 530; 

Rehb. icon. germ. 10 fig. 1072; Gren. Godr. Îl. fr. 5 p. 198; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 3 f. 256. Porrum Ampeloprasum Rehb. germ. exc. 

p. 441. — I, Lunie, lulie. Câmpulung (Fr. Paul farm.); oare spon- 

taneu ? 

17. A. atroviolaceum Boiss. diagn. pl. orient. ser. |, 7 p. 112 

(1816); ejus fl. orient. vol. 5 p. 240; Janka in termeszet. fizet. vol. 10 

part. 1 ann. 1886 p. 178 n. 189. Alium Ampeloprasum var. atioviola- 

ceum Pegel monogr. p. 5%; C. Richt. plant. europ. tom. 1 p. 901. 
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Porum amethuystinum Behb. germ. exs. p. 140. — Y, Junie, Julie. Câm- 

puri, prin locuri de cultură. In Dobrogea pe platoul dintre Copadin şi 

Bairamdede; Birlad spre pădurea Crângu ; Iaşi. 

18. A. rotundum |. spec. p. 423; Koch syn. p. 530; Bchb. 

icon. germ. 10 fig. 1079; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 199; Sehlecht. Lang. 

deutsch. 3 f. 258. A. ampeloprasum Jacq. enum. h. vind. p. 56-non L. 

A. Regelianun Becker bull. soc. nat. de mosc. ann. 1880 p. 146.— 
Vulg. Aiu. Pur. — d, lulie, August. Livedi. câmpuri, grâne, crânguri. 

aiova; Lurnu-Măgurele, Săgareea; Alexandriea ; Giurgiu, Băneasa, 

Comana ; Brăila ; Birlad la Crângu şi la Poeana-Balaur; Vaslui spre 

pădurea Minjeşti ; laşi, Socola. 

19. A. sphzerocephalum |. spec. p. 4926; Koch syn. p. 831; 

Rehb. icon. germ. 10 fig. 1080; Schlechtd. Lang. deutsch. 3 fig. 259. 

A. aprozimatum Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 200. Porrum spherocephalum 
Rehb. germ. exe. p. 110. — 4, Iunie, lulie. Câmpuri, prin livedi, lo- 

curi de cultură, tuferize. Vultureanca ; Tecuci la Cosmeşti şi spre Mă- 

gureni; laşi; Dobrogea pe la Tulcea, Babadagh, Constanţa. 

20. A. guttatum Stev. in mem. soc, nat. de mose. Ilp.173 

(1509); Ledeb. fl. ross. 4p. 165. A. margaritaceum f. guttatum 

Boiss. fl. orient. 5 p. 240-non D'Urv.— d. lunie, Iulie. Stânci, locuri 

cu icrbă pe coste petrose. În Dobrogea la Mânăstirea Cocoşi pe plaiul 

muntelui Oglinda. 

e A. Porrum |. spec. p. 493; Schlechtd. Lang. deutsch. 3 f. 255, 

vulg. Praz, Praji, Poroiu, Cepă-blândă ; — A. Ascalonicum L. spec. 
p. 493; Sehlechtd. Lang. 1. c. f. 267, vulg. Şalotă. Pur: sunt cultivate 

şi destul de vulgarizate pentru uzul alimentar. 

Trib. II. HYACINTHEE, Periantul gamofil tubular sau campa- 

nuliform. 

13. MUSCARI Journef. instit. p. 347. 

î. M. tenuiflorum ausch in flora ann. 1841 vol. 1p. 934%; 

Boiss. fl. orient. 5 p. 290; Neilr. diagn. p. 1925; Sehleehtd. Lang. 

deutsch, 3 fig. 276. M. tubiflorum Stev. in bull. soc. nat. de mosc. 
vol. 3 p. St (1857). Hyacinthus comosus Jacq. fl. austr. tab. 126 - non 

L.— Vulg. Cfpa-cidrei. Florea-viorelei. Zambilea. Zambul. — A, Maiu 

Iunie. Livedi, câmpuri, prin holde, tuferişiuri, lăstari şi rărişiuri ; 

forte comună. (M. comosum Grec. enum. p. 58 - non Mill.) — Cra- 

iova, togoşi, lubăneşti ; Sturzeni , 'Lirgovişte; Ionești, Cacova , 
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Vultureanea; Giurgiu, Băneasa, Comana ; Bucureşti, Chitila, Ciocă- 

neşti; Perişi, Crivina; Văleni; Bacău, Oneşti; Neamţu; homan ; laşi; 

Isaccea, Cocoşi. 
0bs. Muscari comosum Mill. la noi nu există, asemenea nici in 

tot coprinsul ţărilor dacice. 

2. M. racemosus Mill. dict. n. 2 (1768); Koch syn. p. 59%, 

Rehb. ic. germ. 10 fig. 999; Boiss. fl. orient. 5 p. 295; Scehlechtd. et 

Lang. deutsch. 3 fig. 274. Hyacinthus racemosus L. spec. p. 455. Bo- 

tryanthus odorus Kunth enum. 4% p. 311(1541).—Vulg. Cocoşei. Porumbei. 

Cepa-ciorei. — Y, Aprilie, Maiu. Livedi, crânguri, rărişiuri. Ploeşti, 

Băicoiu; Gara-Lehliu; Sloboziea pe la Pădurea-Doiceasca; Buztu pe 

la Crângu:; Brăila la Monument ; Birlad; Iaşi; Vaslui la Bustea. 

3. M. botryoides Mill. dict. n. 1 (1768); Koch syn. p. 834%; 

Rehb. ic. germ. 10 fig. 998; Boiss. fl. orient. 5 p. 297; Sehlechtd. et 

Lang. deutsch. 3 fig. 275. Hyacinthus botri/oides L. spec. p. 455; Sturm 

deutsch. h. 7. Botryanthus vulgaris Kunth enum. 4 p. 311. — Vulg. 

Cocoşei. Porumbei. Otpa-cidrei.— d, Aprilie, Maiu. Livedi de pomi şi ră- 

rişiuri, crânguri, mărăcinişiuri. Cerneţi la Piatra-Albă; Comana; (io- 
căneşti; Bucureşti pe la Merinani ; Ploeşti la pădurea Misleanca; Brăila ; 

Birlad pe la pădurea Crângul; Iaşi, Şianţu-Briazului, Valea-Adincă, 

14. HYACINTHUS Journef. instit. tab. 160. 

1. H. leucophzeus Stcv. in Ledeb. fl. ross. 4 p. 156 (1853). 

Hyacinthella leucophea Schur cest. bot. zeit. ann. 1856 p. 2285. Belle- 
vallia leucophea Boiss. fl. orient. 5 p. 305. Botryanthus pallens Kunth 

enuin. 4% p. 312(1841)-non M. Bieb. fI.t. e. vol. Lp. 283 (1808) sub Hya- 

cintho. B. stereophyllus Herb. rar. bucov. p. 30. Muscari pallens Bess. 

enum.hort. eremen. ann. 1816 p. 29-non M. Bieb. |. ec. — d. Aprilie, 

Maiu. Locuri cu iârbă, poeni de pădure, rărişiuri. Calafat; Craiova în 

luncă ; Birlad la pădurea Crângu şi la Virlez. 
e /yacinthus orientalis Li. vulg. Zambilă, — Hemerocallis fulva 

L. şi H. flava L. vulg. Orini-galbeni, — Polianthes tuberosa |. vulg. 

Chipardse : tote exist numa în horticultură, introduse şi vulgarizate. 

CIX. COLCHICAGEA Didi ep 92. 

Trib. COLCHICEE. Axa primară bulbosă ; periantul gamorfil. 

1. COLCHICUM 1. gen. n. 457 

1. C. automnale |. spec. p. 455; Sturm deutsch. h. 3; Koch 
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syn. p. 535; hehb. icon. germ. 10 fig. 949, 950; Schlechtd. et Lang. 

deutsch. 2 fig. 155. C. pannonicum Griseb. et Sch. iter hung. p. 359 

(1352). C. transsilvanicum Schur enum. transs. p. 679 (1866). — Vulg. 

Bălură. Brinduşe-de-tomnă. — Y,. August, Septembre. Livedi prin păr- 

țile de jos şi pe coste în regiunea montană. Tirgujiul; Câmpulung, 

Valea-Mare, Valea-Popei; poalele Leotei; Predeal; Sinaia; Buzău la 

Sărata; Budeşti în distr. Neamţu, Mânăstirea Neamţu; Schitul Rar&u. 

Trib. IL. VERATREE. Axa primară rizomă ce emite un caul aerian 

foliat; periantul dialifil. 

2. VERATRUM 1]. gen. n. 1144. 

1. V. album L.. spec. p. 1479; Koch syn.p. 836; Rehb. icon. 

germ. 10 fig. 937; Boiss. fl. oriesit.5 p. 171; Schlechtd. Lang. deutseh.. 2 

fig. 158tab.1 et tab. II.-— V. Lobelianum Bernh.in Schrad. neue journ. 2 

p. 356 (1507) forma floribus intus dilute viridibus est planta nostra.— 

Vulg. Strigoae. Steregoae. — I, lunie, lulie. Livedi, poeni pe dealuri şi pe 

coste în regiunea montană. Valea-Cernei pe Cracu-Bulzului pe la Stina 

Filip; muntele Ghiţu; Zănoaga, Oiticu; Câmpulung; Predeal, Sinaia; 

Comăneşti în Bacău; Monăstirea Neamţu (Chania) ; Fălticeni pe câm- 

piea despre Cornu-Luncei forte mult; pe culmea Stănişioarei ; la Dorna 

pe Picioru-Arinului şi pe Bida forte mult. 

CX. JUNCAGINACEA C. Rich. mem. du mus. Lp. 365. 

1. TRIGLOCHIN 1. gen. n. 453. 

1. T. palustre L. spec. p. 452; Sturm deutsch. h. 13; Koch 

syn. p. 774; Rehb. icon. germ. vol. 7 fig. 90 et 91; Boiss. fl. orient 5 

p. 13; Sehlechtd. Lang. deutsch. 2 fig. 152. Juneago palustris Moneh 

meth. p. 64% (1794). — Locuri umede, mlăştini turfose, rovine. Sinaia 

prin părţi josnice spre Isvoru (Grec. enum. p. 55); Predeal; Câmpina 

pe pruntişiul Doftanei şi al Prahovei; Constanţa pe lingă Tăbăcă- 

riea-nouă. 

CXI. JUNCACEA Bartl. ord. nat. p. 37. 

1. JUNCUS 1. gen. n. 437 exp. 

Ş 1. Perenice: axa primară rizomă multicaulă. 

1. La virt o antelă laterală premunită la bază cu o foe bracteală 

forte lungă subulată ce pare o prelungire a eaulului fertil; acesta e 

simplu, fără noduri foliate în totă lungimea sa, la bază cu câteva va- 
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gine; rizonia emile şi cauli sterili simpli subulaţi de aparenţa. foilor. 
a. Vaginele simple. 

4. J. effusus [.. spec. p. 464; Koch syn. p. 535; Rehb. ic. germ. 

10 fig. 920; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 339; Boiss. fl. orient. 5 p. 352; 

Sehiechtd. Lang. deutsch. 3 fig. 165. J. communis var. B. E. Mey. june. 

monogr. p. 20 (18319). — Vulg. Cipirig. Pipirig. Rugină. Levba-mlaş- 

tinei. Speteză. Simsă. — 4], Lunie, lulie. Locuri umede băltose, mlaş- 

tini, rovine turtose. Câmpulung; comuna Netoţi în Teleorman; Sinaia 

(Grec. enum. p. 55); Bucureşti; Buftea, Crivina; Tirgu-Ocenei, Slănic; 

Neamţu (Chan.) ; Broşteni; Raru. 

2. J. conglomeratus |. spec. p.464; Sturm deutsch. fl. h. 71; 

Koch syn. p. 538; Rhehb.ic. germ. 10 fig. 912 et 913; Gren. Godr. fl. 

Îr. 3 p. 338; Boiss. îl. orient. 5 p. 353; Schlechtd. Lang. deutseh. 3 

[. 164. J. communis var. a. E. Mey. june. monogr. p. 20 (1819). — Vulg. 

Aceleaşi numiri. — d. lunie, lulie. Prin locuri băltose turfose, stufuri; 

specie comună. Olăneşti; Craiova spre Balta-Verde; Curtea-de-Argeşi, 

Corbeni; Morteni pe Neajlov; Comarnic; Câmpina; Perişi; Buftea, 

Bucureşti ; Comana, Giurgiu; Cernica, Paserea, Neamţu (Chan.); Făl- 

liceni ; laşi; Birlad; Galaţi, Bărboşi. 

3. J. glaucus Elhih. beitr. 6 p. 33 (1791); Sturm deutsch. fl. 

h. 71; Koeh syn. p. 839; Rchb. ie. germ. 10 fig. 922; Gren. Godr. fl. 

fr. 3 p. 339; Boiss. fl. orient. 5 p. 353; Sehlechtd. Lang. deutsch. 3 

f. 169. J. inflezus Leers. herb. p. 37 tab. 13 fig. 3 et multor. auctor. 

etiam Linnăi ap. Koch |. €.; J. tenaz Lam. eneyel. meth.3 p. 156. — 

Vulg. aceleaşi numiri. — d, lulie, August. Locuri băltose mlăştinose, 

rovine. Verciorova pe la gura Slătinicului ; Craiova; Netoţii în 'Teleor- 

man; Corbeni; Câmpulung ; Comana ; Bucureşti, Buftea, Crivina (Grec. 

enum. p. 58); Galaţi; Iaşi. 
f. pauciflorum. Antela este laterală şi cu prea puţine flori. — Prin 

lunea Zeletinului la Podu-Turcului. 

4. J. transsilvanicus Schur verh. d. siebenb. ver. ann. 1851 

p. 169 etann.1852 p. 92; ejus enum. transs.p. 684; Simk. enum. transs. 

p. 535. J. filiformis var. alpinus Schur olim. — A, lulie, August. În 
regiunea alpină a Bucecilor pe Jipi lingă torentele secate la locul 

(is „Isvoru“ (Knecht); în munţii Cloşanilor pe Bulzu. 

b. Avend vagine simple şi limbul foilor vaginate subulat. 

5. J. maritimus Lam. encycl. mâth. 3 p. 264 (1789); M. Bieb. 

A. î.€.3p.274 (1819); Sturm deutsch. h. 71; Koch syn. p. 838; 

Grecescu D. Dr. —C. 132% 29 
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Rehb. ie. gerin. 10 £. 895; Boiss. 11. orient. 5 p. 35%. „7. rigidus Dest. 

H. atlant. 1 p. 312 (1798). J. ponticus Stev. in bullet. soc. nat. de 

mosc. 30 p. 94 (1857) est forma pl. nostre, interdum bractea anthelam 

longius superante et capsulă magis ovata. — d, lulie- Septembre. 

Locuri năsipose umede josnice pe lingă mare. Constanţa pe la Canara, 
şi la Tăbăcăriea-nouă. 

2. Cu antelă terminală în aceeaşi direcţie cu caulul, la bază eu 
foe bracteală laterală; caulii fertili au noduri foliate, lipsă de cauli 

sterili şi rizoma emite lăstari sterili de foi fasciculate. 

a. Florile reunite în glomerule capituliforme. 

6. J. Rochelianus lam. et Sch. syst. veg. 7 p. 1658 (1829); 

Boiss. fl. orient. 5 p. 360. .J. silraticus f. multiflorus Roehel rar. banat. 

fig. 2 (1828). J. silvaticus ş. PRochehanus Heuft. enum. ban. p. 177. 

J. melanocephalus Friv. in Flora ann. 1536 p. 457. J. striatus Griseb. 

spicil. rumel. 2 p. 407 (1844). J. brevirostris Sehur enum. transs. 

p. 686 (1866)-non Nees ab Esenb. — Y, lulie, August. Locuri umede 

prin livedi în regiunea montană inferioră. Curtea-de-Argeşi la valea 

Hotei (Grec. in Br. prodr. p. 466), şi pe la Corbeni; valea Barnarului. 

7. 3. acutiflorus Ehrh. beitr.4p. 52 (1791); Rehb. ic. germ. 10 

fig. 906 et 907 ; Boiss. fl. orient. 5 p. 358. J. articulatas var. %. |. spec. 

p. 465. J. sileaticus Reich. fl. moenofrancof. 2 p. 181 (1778); Koch 

syn. p. p. 842; Sehlechtd. Lang. deutsch. 3 fig. 173-non Huds. f|. 

angl. ed. 1 p. 151 (1762) cujus stirps Luzula silvatica est. — d, lulie, 

August. Locuri umede, mlăştini, bălți, şianţuri. Monăstirea Horezu; 

Netoţi in "Teleorman; Curtea-de-Argeşi; Sinaia (./. obtusiflorus (rece. 

enum. p. 58-non Ehrh.); Predeal. 

f. brevirostris. „. brevirostris Nees ab Esenb. compend. fl. germ. 

ed. 1 p. 844 (1825). J. acutiflorus 8. multiflorus Weihe grsess. n. 92; 

Rehb. ic. germ. 10 fig. 907. J. acutiflorus f. macrocephalus Koch syn. 

p. 549. Glomerulele cu flori mai multicele şi ceva mai mari; 

'7. Fluitans, emiţend şi cauli culcaţi radicanţi sterili ce port fas- 

cieule de foi seurte. 

8. J. articulatus |. spec. p.465 var. et f. J. lamprocarpus 

Ehrh. calam. n. 126 (1785); Sturm deutsch. h. 71; Koch syn. p. 842; 

Rehb. icon. germ. 10 fig. 902, 903 et 904; Boiss. fl. orient. 5 p. 358; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 3 fig. 177. ./. adscendens Host. gramin. 3 

p. 58 (1785). J. a/finis Gaud. agrost. helv. 2 p. 224 (1811). — E. Iulie, 

August. Locuri umede, gropi, bălți, mlăştini. Valea Motrului pe la Stră- 
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haiea, Broşteni; Curlea-de-Argeşi, valea IHotei; Netoiţi in Teleorman ; 
Câmpulung ; Predeal; Poeana-Stânei la Sinaia (Knecht.); Perişi, Cri- 

vina; Bucureşti, Chitila; Galaţi pe lingă Brateşi, Broşteni; Schitul 

Rartu. 

9. J. atratus rock. [l. siles. 1 p. 562 (1787); Koch syn. p. 549; 

Rehb. ic. germ. 10 fig. 909 et 910; Boiss. fl. orient. 5p. 358; Schleehtd. 

Lang. deutseh. 3 f.179..J. melananthus Rehb. germ. exe. p. 96 (1830).— 

d. lulie, August. Locuri umede, gropi, şianțuri cu apă, bălți, rovine 

turf6se. Ciocăneşti, Buftea ; Perişi, Crivina. 

10. J. aipinus Vill. dauph. 2 n. 233 (1787); Koch syn. p. S42; 

Rehb. ie. germ. 10 fig. 596-900; Boiss. fl. orient.5 p.358; Sehlecehtd. 

Lang. deutsch. 3 fig. 175. J. fuscoater Sehreb. ap. Schweiger et 

Koerte fl. erlang. p. 149 (1811); Sturm deutsch. h. 71. .J. intermedius 

Lam. encyel. meth. 3 p. 1583 (1789). J. erectus Bess. prim. fl. galiz. 1 

p. 241 (1809). — Y. lulie-Septembre. Livedi prin locuri umede, mlă- 

ştini prin vălcelele subalpine. Predeal pe laturile muntelui Clăbucetu- 

Taurului. 

f. carpaticus. — J.carpaticus Simk. term. fiz. X p. 183 ann.1836; 

ejus enum. transs. p. 537. J. alpinus Sinik. exsice. quoad plant. € 

monte Piatra-lui-Craiu lecta (!). — Prin locuri umede turfacee în Valea- 

Azuga la poalele muntelui Rătivoiu (Knecht.) 

4. J. trifidus [. spec. p. 465; Sturm deutsch. h. 25; Koch 

syn. p. 840; Rchb. icon. germ. vol. 10 fig. 869; Boiss. fl. orient. 5 

p. 355; Sehlechtd. Lang. deutseh. 3 fig. 180. — 4, lulie, August. 

Păsciuni în regiunea alpină. Godeanu la 2200 m.; Pietrosul la Broş- 

teni în districtul Suceava (Br.), Pietrile-Doamnei, Rartu. 

12. J. triglumis [.. spec. p. 467; Sturm. deutsrh. h. 28; Koch 

syn. p. 840; Rehb. icon. germ. 9 fig. 865; Boiss. fl. orient. 5 p. 355; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. vol. 3 fig. 182. — d, lulie, August. Locuri 

umede mlăştinose, isvore alpine. Negoiu; in Neamţu pe Grinţieşiu. 

b. Florile separate unele de altele. 

13. J. compressus Jacq. enum. stirp. vindob. p. 60 (1762); 

Koch syn. p. 843; Rchb. ic. germ. 10 fig. 890-892; Gren. Godr. fl. 

fr. 3 p. 350; Boiss. fl. orient. 5 p. 355; Sehlechtd. Lang. deutsch. 3 

fig. 185. .J. bulbosus L. spec. p. 466 ap. Sturm deutseh. h. 36. — 

d. Iulie, August. Locuri năsipose sau locuri scurse de ape, şianţuri, 

gropi cu apă; specie forte comună. Tirgujiul; loneşti, Vultureanea ; Bu- 
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cureşti, Herestrău; Buttea, Perişi, Crivina; Comana; Buzcu; Galaţi; 

Bacău, lunca Moldovei in Suceava. 

14. J. Gerardi Lois. notic. ă la flor. de france in journ. de bot. 

1809 vol. 2 p. 284; Koch syn. p. 944; Rehb. ic. germ. 10 fig. 585et 

389; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 350; Boiss. fl. orient. 5 p. 356; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 3 fig. 186. ./. bottnicus Wahlenb. fl. lapp. p. 82 (1808); 

Sturm deutsch. h. 71. J. Vulbosus f. Wahlenb. fl. suee. p. 215. — 

I,. Iulie, August. Locuri salsuginose umede. Brăila, Galaţi; Măcin; 

Constanţa. 

Ş 2. Anuali: axa radicală bontă purtând un mănuchiu de fibre 

radicale. 
15. J. bufonius [.. spec. p. 466; Sturm deutsch. h. 36; Koch 

syn. p. 484; Rchb. ic. germ. 10 fig. 872-576; Boiss. fl. orient. 5. 

p. 361; Schlechtd. Lang. deutsch. 3 fig. 190 mala. — (0) lunie- Sep- 

tembre. Locuri năsipose udate sau scurse de ape. Cerneţi; valea Cernei 

la Curedea; Tirgujiul, Bumbeşti; lunea Mânăstirei Horezu; Călimă- 

neşti, Coziea; Predeal, Buşteni ; Comana; Câmpulung ; lunca Moldovei 

spre Mălin; Dorna pe Picioru-Arinului. 

2. LUZULA DC. /. fr. 3 p. 155. 

Ş 1. Florile separate şi dispuse în cime constituind corimbă simplă 

sau descompusă. 

1. L. pilosa Willd. enum. 1 p. 393 (18309); Sturm deutsch. 

h. 77; Koch syn. p. 845; Rehb. ic. germ. 10 fig. 948 et 849; Gren. 
Godr. fl. fr. 3 p. 352; Boiss. fl. orient. 5 p. 347. Sehlechtd. Lang. 

deutsch. 3 fig. 192. .Jumcus pilosus o. L. spec. p. 463. „Juncus nemo- 

"osus Lam. eneyel. melh. 3 p. 272 (1789). Luzula vernalis DC. Al. fr. 3 

p. 160 (1805). — Vulg. Horşti. Mălaiul-cucului. — d. Aprilie, Maiu. 

Livedi de pomi, poeni şi margini de păduri. Piteşti la Trivale; Con- 

țeşti pe la valea Rincăciovului; Buceci, Sinaia (Knecht.)! Monăstirea 
Neamţu (Chan. exsie. Grec. enum. p. 58). 

2. L. Forsteri D(. synops. fl. gall. p. 150 (1806); Koch syn. 

p. 845; Rehb. ic. germ. 10 fig. 350; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 352; Boiss. 

fl. orient. 5 p. 347; Schlechtd. Lang. deutsch. 3 fig. 193. Juncus For- 

steri Sm. fl. brit. 3 p. 1395 (1804). Luciola Forsteri Smith engl. fl. 2 

p. 178; Sturm deutsch. h. 77. — 4, lunie, Iulie. Păduri pe costele 

munţilor la Verciorova, în valea Bahnei şi la Gura-Slătinicu'ui în drep- 

tul Cataractelor pe sus. 
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$ 9, Florile reunite câte 2-3 sau mai multe în glomerule. 

1. Inflorescenţa cimă paniciformă de giomerule. 

3. L. maxima DC. fl. (r.3 p.160 (1805); Sturm deutsch. h. 36; 

Koch syn. p. 845; Schlechtd. Lang. deutsch. 3 fig. 195. L. silvatica 

Gaud. agrost. helv. 2 p.240 (1811); Rehb. ic. germ. 10 fig. 861; Gren. 

Godr. fl. fr. 3 p. 353; Boiss. fl. orient. 5 p. 348. — 4, Maiu, lunie. 

Păduri în regiunea montană. Negoiu, Moldoveanu; valea Dimbovi- 

cioarei; Buceci pe la Sinaia (Grec. enum. p. 58) şi Buşteni; munţii 

Rartu şi Grinţieşiu în Suceava. 

4. L. spadicea DC. fl. fr. 3 p. 159 (1805); Koch syn. p. 846; 

Rehb. ic. germ. 10 fig. 857; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 354; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 3 fig. 198. Juncus spadiceus All. fl. pedem. 2 p. 216 

(1785); Sturm deutsch. h. 28. Zuzula carpatica Kit. ap. Kanitz in 

linnă&a tom. 32 (1863) p. 327. — Y. Iunie, lulie. Păsciuni în re- 

giuni montane alpine, quasi alpine. În Vâlcea pe muntele Galbina ; 

la Negoiu pe Podeanu; Păpuşea. 

5. L. albida DC. fl. fi. 3 p. 159 (1805); Sturm deutsch. fl. h. 36; 

Koch syn. p. 846; Rehb. icon. germ. 10 fig. 854%; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 3 fig. 196. Juneus albidus Hoftm. deutsch. fl. ed. 1 p. 126 

(1791). J. pilosus var. s. L. spec. ed. 1 p. 229 (1753)... angustifolius 

Wulf. in Jacq. collect. 3 p. 56 (1789). — Y. lunie, Iulie. Păduri în totă 

regiunea montană. — Tirgujiul; Piteşti pe la Valea-Mare; Câmpu- 

lung ; Stâlpeni, Conţeşti (Grec. enum. p. 58); Valea Dimbovicioarei; 

Predeal ; Buceci pe la Sinaia, Buşteni ; Piatra pe Cernegura; în Suceava 

pe Stănişioara, valea Borcea, Bistriţa şi Neagra la Broşteni. 
3. rubella Gaud. agrost. helv. 2 p. 245 (1811). £. rube/la Hoppe 

decad. gram. exsic. n. 60 (1820-24); Rehb. germ. exc. p. 92; Koch 

syn. p. 846. L. cuprina Rochel in Schultz cest. fl. 1 p. 572 ann. 1814. 

L. albida var. cuprina Rochel rar. banat, p. 3 (1828). Păduri, codri, 

în regiune montană; forte frecuentă. Vârciorova; Olăneşti; Monăsti- 

rea Coziea; muntele Ghiţu ; Negoiu; Păpuşea; Pajerea; Sinaia (Grec. 

. €.); Predeal; Rarău pe Piatra-Zimbrului. 

2. Inflorescenţa umbelă de glomerule. 
6. L. campestris DC. fl. ir. 3 p. 161 excl. variet.; Sturm 

deutsch. fl. h. 77 n. 5; Koch syn. p. 847; Rehb. icon. germ. 10 

fig. 331-833; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 355; Sehleehtd. Lang. deutsch. 3 

fig. 201. Juneus compestris a. LI. spec p. 468. — Vulg. Mălaiul-cucu- 

lui. — ], Aprilie, Maiu. Pocni, păseiuni, păduri; în regiunea montană. 
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Piteşti la "Trivale ; Câmpulung ; Conţeşti ; Câmpina (Grec. enum. p.58); 

Buceci la Sinaia, Buşteni; Predeal; Mânăstirea Neamţu (Chan. exsic.) 

7. L. multiflora Lejeune fl. spa. 1p. 169(1811); Sturm deutsch. 

fl. h 77; Koch syn. p. 547; Gren Godr fl. fr. 3 p. 356; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 3 fig. 202. Juncus campestris +. L. spec. p. 468. Luzula 

erecta Desv. journ. de bot. 1 p. 156 (1808). Juncus multiflorus Hottm. 

deutsch. fl. 1 p. 169 (1791). J. erectus Pers. syn. 1 p. 386 (1805). 

J. nemorosus Host. gram. 3 p. 64 (1805). — Y. Maiu, lunie. Pădurea 

Comana partea despre Gurbanu, dar forte rară; Predeal. 

8. L. nigricans Desv. journ. de bot. 1 p. 158 (1805); Hoppe 

ap. Sturm deutsch. fl. h. 77 n.8. L. sudetica DC. fl. fr. 5 p. 306 (1815). 
Juncus campestris var. î) L. spec. p. 468. J. sudeticus Willd. spec. pl. 2 

p. 221 (1799). Luzula multiflora “. nigricans Koch syn. p. 847. L. cam- 

pestris var. nigricans Rehb. icon. germ. 10 fig. 336.— 4. lunie, lulie. 

Poeni, livedi pe lingă păduri la locuri umede, în regiunea montană 

subalpină. (Godeanu; Ghiţu ; Predeal, Sinaia (L. spicata Grec. enum. 

p. 58); Rartu pe Piatra-Zimbrului. 

3. Inflorescenţa spic de glomerule. 
9. L. spicata DC. fl. fr. 3 p. 161 (1805); Koch. syn. p. 547; 

Rehb. icon. germ. 10 fig. 844; Gren. Godr. fl. fr. 3 p.356; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 3 fig. 200. Juncus spicatus L. spec. p. 469; Sturm deutsch. 

fl. h. 28 sed mala. — d, Iulie, August. Păsciuni şi stânci în regiunea 

alpină superioră. Pe Godeanu; Argeşi pe muntele Coziea (Grec. in Br. 

prodr. p. 469); Negoiu; Păpugşea ; Buceci la Omu (Knecht.) 

CLASA. VIII 

MONOCOTILEDONE APERIANTICE 

CXII. CYPERACEA Juss. gen. pl. p. 26. 

Trib. |. CYPEREAE Koch. Florile hermafrodite reunite în spicu- 

şiore multiflore sau pauciflore având glumele imbricate în serie dis- 

tică ; periantul lipsă sau înlocuit cu peri mătăsoşi aspri. Ovariul 

liber, neîmbrăcat cu utricul. 

1. CYPERUS 1. gen. n. 66. 

1. C. flavescens [. spec. p. 68; Sturm deutsch. (ÎI. h. 52; Koch 
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syn. p. 849; Rehb. icon. germ. vol. 10 fig. 662; Gren. Godr. fl. fr, 3 

p. 362; Schlechtd. Lang. deutsch. 5 fig. 391. — Vulg. Căprişior. — 0) lu- 

lie, August. Prin locuri umede năsipose sau rovine. Valea Motrului 

pe la Străhaea, Broşteni; Horezu spre comuna Bârzeşti ; Curtea-de- 

Argeşi, valea Hotei (Grec. in Br. prodr. p. 469); Bucureşti, Grozăveştii, 

Chiajna, Chitila ; Comana. 

2. C. fuscus [.. spec. p. 69; Sturm deutsch. fl. h. 52; Koch 

syn. p. 8%9; Rchb. icon. germ. 10 fig. 667; Gren. Godr. fl. fr.3 

p. 360; Boiss. fl. orient. 5 p. 370; Schlechtd. Lang. deutsch. 5 fig.393.— 

Vulg. Căprişior. Caprisior-dcheşi. — (*) lalie, August. Locuri umede, 

mlăştinose. (hergani; Chitila, Chiajna, Băneasa (Grec. enum. p. 59); 

Bucureşti; Galaţi; Podu-Turcului pe lingă Zeletinu ; Constanţa de la 
Tăbăcăria spre Mamaia. 

3, C. virescens Iloliin. deutsch. fl. 1 p. 16 edit. 1791. C. gla- 

be Sturm deutsch. fl. h. 52- non L. sec. Koch; C. fuscus Ș. virens Koch 

syn. p. 849; Rehb. 1. e. fig. 665. — (0 lulie, August. Prin mlăştini, nă- 
sipuri scurse. Comana; Bucureşti; Her&strău, Băneasa (Grec. 1. c.); 

Galaţi; Tecuci în lunca Cierului, Măgureni, Furceni. 

4. C. pannonicus Jacq. fl. austr. 5 app. tab. 6 (1778); Sturm 

deutsch. fl. h. 52; Pehb. icon. germ. vol $ p. 278 fig. 660; Neilr. 

diagn. p. 198; Boiss. fl. orieni. 5 p. 367.—(0) August, Septembre. 

Năsipurile maritime, la locuri umede salsuginose. Constanţa de la 

Tăbăcăria spre Mamaea. 

5. C. giaber |. mant. 2 p. 179 (1771); Neilr. diagn. p. 198; 

Rchb. icon. germ. 10 f. 669; Boiss. fl. orient. 5 p.371. C. patulus Kit. 

in Host. gramin. 3 p. 49 (1805); Heuff. en ban. p. 179. C. banaticus 

Kit. in litt. sec. Parlat. fl. ital. 2 p.29 (1555). C. pictus Ten. fl.napol. 3 

p. 47 (1829). — d. Iulie, August. Pruntişiuri, năsipuri umede. Vârcio- 
rova, Gura-Slătinicului la capetul Cataractelor. 

6. C.longus |. spec. p. 67; Sturm deutsch. îl. h. 52; Koch syn. 

p. 850; Rchb. icon. germ. 10 fig. 672; Gren. Godr. îl. îr. 3 p. 358; 

Boiss. fl. orient. 5 p. 375; Sehleehtd. Lang. deutsch. 5 fig. 396. (. pro- 
cerus M. Bieb. sec. Ledeb. îl. ross. 4 p. 242.-- 4, lulie, August. La lo- 

curi umede, mlăştini. Hinova pe la poalele Stirminei. 

7. C. Montil.. fil. suppl. p. 102 (1781); Sturm deutsch. fl.h.52; 

Koch syn. p. 850; Rehb. icon. germ. vol. 10 fig. 666; Gren. Godr. fl. 

fr, 3 p. 261; Boiss. fl. orient. 5 p. 366; Sehlechtd. Lang. deutsch. 5 
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fig. 397 sed mala. — , lulie, August. Locuri umede, mlăştini , stufuri 

băltose. Vulcana; Bucureşti, Băneasa (Grec. enum. p. 59), Chiajna, 

Dudu, Chitila; Comana; Văleni. 

8. C. glomeratus |. spec. p. 68; Sturm deutsch. fl. h. 52; 

Koch syn. p. $50; Rehb. icon. germ. 10 fig. 675; Boiss. fl. orient. 5 

p. 372. C. australis Schrad. fl. germ. 1 p. 116 (1806).— 4. Iulie, Au- 

gust. Locuri umede pe lingă bălți sau heleşteuri, mlăştini, stufuri. 

Craiova; Bucureşti albiea Dimboviţei către Dudu, Chiajna; albiea Co- 

lentinei la Băneasa (Grec. enum. p. 59); Brăila, Galaţi; Tulcea. 

2. SCHGENUS 1. gen. n. tz. 

I. S. nigricans L. spec. p. 64%; Sturm deutsch. îl. h. 40; Koch 

syn. p. 851; Rehb. icon. germ. 10 fig. 679; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 365; 

Boiss. fl. orient. 5 p. 393; Schlechtd. Lang. deutsch. 5 fig. 400. Cha- 

tosposa nigricans Kunth enum. 2 p. 325. — d, lulie-Septembre. Lo- 

curi umede, năsipuri pe lingă bălți, mlăştini scurse. Tirgu-Frumos, 

calea spre Cotnari. 

Trib, II. SCIRPEE Koch. Flori hermafrodite în spicuşidre multi- 

flore avend glumele imbricate şi dispuse în mai multe serii; periantul 

lipsă sau înlocuit prin peri mătăsoşi aspri liberi. Ovariul neimbrăcat. 

3. ERIOPHORUM 1. gen. n. 68. 

$ 1. C'un spic terminal. 

1. E. vaginatum |. spec. p. 76; Sturm deutsch. fl. h. 10; Koch 

syn. p. 540; Rehb. icon. germ. 10 fig. 686; Boiss. fl. orient. 5 p. 391; 

Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 5 fig. 435. E coespitosum Host. gram. 1 

tab. 39 (1801). — Y, lunie, Iulie. Mlăştini turfose în regiunea alpină. 

În Mehedinţi pe Godeanu la poalele 'Tutilei în mersul apei Riuşeţu; 

subt Ceahlău la Hangu. 

2. E. Scheuchzeri [Hoppe in taschenb. 1500 p. 104; Sturm 

deutsch. h. 10; Koch syn. p. 860; Rehb. ic. germ. 10 fig. 685; Gren. 

Godr. fl. fr. 3 p. 365; Sehleehtd. Lang. deutsch. vol. 5 fig. 436. E. ca- 

pitatum Host. gram. 1 p. 30 (1801). — , lunie. lulie. Locuri umede 

turfose prin livedi şi păsciuni alpine. La Negoiu pe Podeanu; Buceci 
în Valea-Albă sus la 1800 m. pe cursul apei Valea-Albă; Rarcu. 

Ş 2. Cu mai multe spicuri la viril. 
3. E. polystachyon o. [.. spec. p. 52 edit. 1753; Hehb. icon. 
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germ. 10 fig. 689 et 690 F[. angustifolium Both. for. germ. 2 p. 63 
(1795); Sturm deutsch. h. 10; Koch syn. p. 360; Gren. Godr. Îl. fr. 3 
p. 367; Boiss. (l. orient. 5 p. 391; Sehlechtd. Lang. deutsch. 5 fig. 435. 
Linagrostis polystachya Scop. îl. can. ed. 2 vol. | p. 48. — Vulg. Bum- 
băcariţă. Lânărică. — Y. Maiu, lunie. Prin mlăştini sau rovine în val- 
celele subalpine. Azuga, Buşteni; Sinaia (Grec. enum. p. 59); Monăs- 
tirea Neamţu la Bahna (Chania). 

4. E. latifolium Iloppe taschenb. 1800 p. 108; Sturm deutsch. 
h. 10; Koch syn. p. 860; Rehb.icon. germ. 10 fig. 691 et 692; Gren. 
Godr. fl. fr. 3 p. 368; Boiss. fl. orient. 5 p. 391; Sehechtd. et Lang. 
deutsch. 5 fig. 437. Fi. polystachyon f. L. spec. |. e. E. pubescens Sm. 
îl. angl. 1 p. 78 (1800). — Y, Maiu, lunie. Mlăştini turfacee prin livedi 
şi prin rovinele vălcelelor subalpine. Predeal, În Argeşi pe Moldoveanu; 
Azuga, Buşteni, Sinaia în mod copios; Rartu. 

5. E. gracile Koch ap. Roth. catalect. 2 p. 259 (1800); Sturm 
deutsch. 10; Koch syn. p. 860; Rehb. icon. germ. 10 fig. 657 et 6858; 
Gen. Godr. fl. fr. 3 p. 368; Boiss. fl. orient. 5 p. 391; Sehlechtd. et 
Lang. deutsch. 5 fig. 439. £. triquetrum Hoppe taschenb. 1800 p. 106. 
E. polystachion +. |. ]. e. — €, Lalie. Locuri mlăştinâse turfacee în re- 
giunea montană. Subt Ceahlău. 

4. SCIRPUS 1. gen. n. 67. 

$ 1. Florile in spicuşore constituind o antelă composită şi termi- 
nală ; foile plane, moi. 

|. Sc. silvaticus |. spec. p. 75; Sturm deutsch. h. 37; Koch 
syn. p. 808; Rehb. icon. germ. 10 fig. 731; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 369; 
Boiss. fl. orient. 5 p. 384;Schlechtd. et Lang. deutsch. 5 fig. 497.—Vulg. 
Ciper. Cipirig. Pipirig. — d. lanie, lulie. Prin locuri mlăştinose, rovine, 
vălcele subalpine. Câmpulung (Grec. enum. p. 59); Vulcana; Buceri 
pe la Poeana-Stânei (Knecht); Predeal; Comarnic ; Băneasa, Chitila 

pe Colentina; Perişi prin Valea-Cociocului; Monăstirea Neamţu. 

2. Sc. maritimus |. spec. p. 74; Sturm deutseh. fl. h. 18 

var. 4; Koch syn. p. 857; Rehb. ic. germ. 10 fig. 726; Gren. Godr. fl. 

îr. 3 p. 370; Boiss. fi. orient 5 p. 384; Sehlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 5 

fig. 426. Se. tuberosus Desf. fl. atlant. 1 p. 50 (1798). — Vulg. Rogoz. 

— d, lunie- August. Prin locuri mlăştinose, şianţuri cu apă constituind 

stufării; specie forte comună în regiunile inferidre. Craiova ; Brătăşiani 

în Teleorman ; Bucureşti (Sc. ralicans Grec. enum. p.59 - non Sehkuhr); 
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Comana; Beceni pe la pădurea Oecei (Sc. Pollichii Grec. 1. c.-non Gren. 

Godrr.); Brăila, Galaţi ; Podu-Turcului; Iaşi; "Tulcea, Constanţa, Man- 

galiea. 

6. compactus Koch syn. p. 5585; Rehb. icon. germ. 3 fig. 727; 

Boiss, |. e. — Se. compactus Krock. fl. siles. 2 tab. 15 (1790); 
“. macrostachys Koch. l. e. Rehb. ic. germ. 8 fig. 728 et 681, sed 

icon. stigmatibus duobus; Boiss. l.€. Se. macrostachys Willd. enum. h. 

berol. 1 p. 78 (1809). — Bucureşti; Comana. 

î. digynus Godr. flor. lorr. 3 p. 91 (1844); Gren. Godr. flor. fr. 3 

p. 371, în tote este la formă cu var. f. însă cu două stigmate. Prunti- 

şiuri umede pe ţărmii lalomiţei despre Crivina. 

3. Sc. Michelianus [L. spec. p. 76; Sturm deutsch. h. 55; Koch 

syn. p. 858; Rehb. icon. germ. 8 fig. 729. Isolepis Micheliana Roem. et 

Seh. syst. veg. 2 p. 114. Cyperus Michelianus Sadl. fl. pestin. p. 31. 
Fimbristyles Micheliana Behb. germ. exc. p. 13. — (0) lulie, August. 

Locuri cu ierbă dar umede, mlăştini. Severin prin grădina publică jos 

şi prin Skela-Cladovei. 

$ 2. Florile constituind glomerule capituliforme terminale dar 

aparent laterale. 
4. Sc. Holoschenus [.spec.p.72. [oloschoenus vulgaris Link. 

hort. berol. 1 p. 293 (1827). Scirpus Holoschaenus a. vulgaris Sturm * 
deutsch. h. 36; Koch syn. p. 857. Se. Holoschenus a. genuinus Gren. 

Godr. fl. fr. 3 p. 372; Boiss. fl. orient. 5 p. 382. Holoschozuus Linnai 

Rehb. ic. germ. 8 fig. 739 et 741 (1846). — Vulg. Cipirig. Rogoz. d. 

lunie- August. Locuri josnice expuse inundaţiilor, milăştini scurse. 
Tecuci prin lunca Cierului; Constanţa pe la Canara, Mamaia, Tuzla. 

$ 3. Florile constituind spicuşiore iung pedicelate şi intocmind o 

antelă de aparenţă laterală; foile cilindrice sau trigone pline de meduvă. 

5. Sc. lacustris |. spec. p. 72; Sturm deutseh. h. 36; Koch 

syn. p. 855; Rehb. ic. germ. vol. 8 f. 722; Boiss. fl. orient 5 p. 383; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 5 fig. 419. — Vulg. Rogoz. — €, lunie- 
August. Forte comun, prin regiunile inferiore băltose, prin mlăştini, 

rovine, heleşteuri forte comună (Grec. enum. p. 59). 'Tărtăşeşti, Cio- 

căneşti, Chitila, Bucureşti, Panteleimon, Cernica; Comana; Netoţi, 

Alexandria; Buztu şi în totă regiunea bălților danubiane pînă la mare 

şi prin Dobrogea. 

6. Sc. Tabernzemontanus (Gimel. fl. baden. 1 p. 101 (1506); 

Koch syn. p. 855; Rehb. icon. germ. $ fig. 723; Sehlechtd. Lang. fl. v, 
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deutsch. 5 fig. 420. Se. lacustris 6. digynus Godr. Îl. lorr. 3 p. 90 

(1544); Gren. Godr. fl. îr. 3 p. 372; Boiss. fl. orient. 5 p. 383.— d, lunie- 

August. Prin locuri şi localităţi ca şi cea preecdentă; specie comună 

(Grec. enum. 1550 p. 59). 

Ş 4. Florile în spicuşidre dispuse întrun spic compus, comprimat 

şi distic; foile moi şi plane. 
7. Sc. compressus Pers. syn. 1 p.66 (1505); Sturm deutsch. 

h. 85; Koch syn. p. 858; Sehlechtd. Lang. deutsch. 5 fig. 430. Schomus 

compressus L. spec. p. 65 Carex uliginosa L. spec. p. 1551. Blysmus 

compressus Panz. in Link hort. berol. 1 p. 278 (1827); Rehb. iconogr. 

germ. 8 fig. 693. — d, Iulie, August. Locuri umede, mlăştini. Bahna 

lingă Monăstirea Neamţu (Chan.) 

5. HELEOCHARIS A. Br. prodr. nov. holl. 1 p. 80. 

1. H. palustris [î. Br. prodr. nov. holl. l p. 80 (1810); Koch 

syn. p. 852; Boiss. fl. orient. 5 p. 386; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 5 

fig. 405. Seirpus palustris L. spec. p. 70; Sturm. deutsch, h. 9; Rehb. 

icon. germ. 8 fig. 704. — Vulg. Cipirig. Pipirig. — d, lunie- August. 

Prin locuri mlăştinose. Severin; Netoţi; Cacova, Vultureanca; (Co- 

mana; Bucureşti (Grec. enum. p. 59); Tărtăşeşti, Ciocăneşti; rivina ; 

Predeal; Câmpina; Beceni; Brăila; Schitul-Rar&u. 

2. H. uniglumis Schult. mant. 2 p. 85 (1824); Koch synops. 
p. 852; Boiss. fl. orient. 5 p. 386; Sehlechtd. Lang. deutsch. 5 fig. 406. 

Seirpus uniglumis Link. jahrb. d. gew. 1. 3 p. 77 (1818); Sturm deutsch, 

h. 78. — 4, lunie- August. Prin locuri mlăştinose. Sinoia; Câmpina 

(Knecht.); Predeal. 

Op) 

3. H. carniolica Koch deutsch. fl. suppl. inedit.; syn. p. 59 

(1844). Seirpus gracilis Saltzm. în Rehb. icon. germ. vol. 8 fig. 698. — 

Q) Iulie, August. Locuri umede, şianţuri ude. Pe lingă şoseaoa de la 

Tîrgujiul cătră Monăstirea Tismana (Br. miss.) pe la Brădiceni. 

5. H. acicularis [. Br. prodr. nov. holl. Lp. 80; Koch syn. 

p. 853; Boiss. fl.or.5p.388; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 5 fig. 410. 

Scirpus aciculavis L. spec. p. 71; Sturm deutsch. h. 10; Rehb. icon. 

germ. 8 fig. 695. — (0) lunie - August. Prin mlăştini limonose. 

Comana la Padina-lui-Vasile. 

Tri, III. CARICEXE Koch, Flori unisexuate, monoice sau dioice, în 

spicuri simple, a rar composite, avend glumele imbricate şi dispuse 
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în mai multe serii; periantul lipsă; ovariul îmbrăcat cun săculete 

numit utricul în formă de butelie cu git, persistent şi acerescent, de 
origină glumelulară. 

6. CAREX /. gen. n. 10406. 

Ş 1. Heterostachii: caulul la virf cu spicuri mascule, imediat sub 

acestea sunt spicuri femele. 

1. Gitul utriculului la maturitate lung şi cu gura bicuspidă. 

* 'Tristigmatice ; utriculul păros; bracteea inferioră vaginanlă. 

1. C. hirta L. spec. 1389; Sturm deutsch. fl. h. 55; Koch syn. 

p. 855; Rehb. ic. germ. 8 fig. 628; Gren. Godr. îl. fr.2 p.431 ; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 6 fig. 553. — Vulg. Pir-roşiu. Rogoji. Rogoz şi la tole 

cele urmnătore tot astfel. — 4, Maiu, lunie. Livedi la locuri ude, şian- 

|uri, gropi. Predeal; Câmpulung, Stilpeni ; Podu-Tureului. 

* * Tristigmatice şi avend utriculul glabru. 

o. Bracieea inferioră nevaginantă; tulpina lungă rizomică. 

2. C. nutans [lost. gramin. 1 p. 61 (1801); Sturm deutsch. 

fl. h. 61; Koch syn,p. 887; Gren. Godr. îl. fr. 3 p. 430; Reh ic. 

germ. $ fig. 649; Schlechtd. Lang. deutsch. 6 fig. 550. C. melano- 

stachaa Willd. spec. pl. 4 p.299. C. sulcata Sehur enum. transs. p. 719 

(1566).— 4, Aprilie, Maiu. Livedi prin locuri umede, şianţuri, mlăştini. 

Netoţi ; Comana; Bucureşti, Herestrău, Chitila; Sloboziea; Buztu ; 
Podu-Turcului. 

3. C. riparia (uit. fl. londin. 4 tab. 60 (1821); Sturm deutsch. 

fl. h. 69; Koch syn. p. 557; Rehb. ic. germ. 8 fig. 647; Gren. (odr. 

(|. fr. 3 p. 430; Sehlechtd. Lang. deutsch. 6 fig. 549.— 9, Maiu, lunie. 

Bălţi, stufuri băltose, mlăştini limonose. Bucureşti, Fundeni, Herestrău, 

Chitila (Grec. enum. p. 59); pe apele Colentinei; Conţeşti, Clucereasa, 
Piteşii ; («uliea, Tărtăşeşti, Ciocăneşti; Comana. 

4. C. paludosa(ooden. lranss. of linnăa soc. 2 p.202 (1794); 

Sturm. deutsch. fl. h. 53; Koch syn. p. 887; Rehb. ic. germ. 8 fig. 644; 

Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 429; Sehlechtd. Lang. deutsch. 6 fig. 547. — 

C. acutiformis Ehrh. beitr. 2 (1788). — 9, Maiu, Iunie. Stufuri băl- 

tose. mlăştini, gropi, şianţuri ude. Comana; Guliea, 'Tărtăşeşti; 

Chitila ; Lehliu; Sloboziea, Drăgan ; Câmpina; Brăila, Galaţi; Podu- 

Turcului. 

3. Kochiana Uiaud. [l. helv. 6. p. 130. €. Rochiana DC. cat. hort. 

monsp. p. 59 (1315); Sturm deutsch. fl. h. 69; Rehb. ic. germ. 8 
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fig. 651; Schlectd. Lang. deutseh. 6 lig. D435. Carex spadicea Roth. 

tent. fl. germ. 2 p. 461 (1789). C. Paludosa f. Koch syn. p. 887. — 
laşi, Cucuteni. 

5. C. vesicaria |. spec. 1383; Sturm deutsch. fl. h. 69; Koch 

syn. p. 886; BHehb. ic. germ. vol. 8 fig. 658; Gren. Godr. fl. fr.23 

p. 429; Schlechtd. Lang. deutsch. 6 fig. 546. C. inflata Huds. fl. angl. 

p. 412 (1762). — d. Maiu, lunie. Locuri mlăştinose. Bughea, Câmpu- 

lung; Herestrău, Băneasa; (Grec. enum. 59) pe apele Colentinei. 

b. Bracteea interioră vaginantă; tulpină scurtă şi stufosă. 

6. C. Pseudo-Cyperus |. spec. 1337; Sturm deutsch fl.h. 57; 

Koch syn. p. 886; Rehb. ic. germ. 8 tab. 275; Gren. Godr. fl. fr. 3 

p. 428; Schlechtd. Lang. deutsch. 6 fig. D44. C. reversa Gilib. exer. 

phyt. 2 p. 549 (1792). — d, lunie, lulie. Stufuri băltose, pe lingă he- 

leştee. Comana pe Călniste către Padina-lui- Vasile; Bucureşti pe Co- 
lentina la Herestrău; Fălticeni in lacul Ciolsacilor. 

7. C. silvatica Iluds. fl. angl. ed. 1 p. 353 (1762); Koch syn. 

p. 8536; Rehb; ic. germ.3 fig.603 ; Gren. Godr. fl. fr. 3 p.422; Sehlecehtd. 

Lang. Îl.v. deutsch. 6 fig. 545. C. Drymeia Ehrh.in Lin.fil. suppl. p. 4144 

(1781); Sturm deutsch. fl. h. 55. C. vesicaria f. L. spec. p. 1389. 

C.psilostachaa Kit. in Willd. spec.pl. 4% p. 289 (1805).-— 7. lunie, Iulie. 

Păduri în regiunea montană. Predeal, Buşteni, Sinaia; în Suceava 

pe Stănişioara. 

8. C. distans |. spec. 1257; Sturm deutsch. fl. h. 55; Koch 

syn. p. 885; Rehb. icon. germ. 8 fig. 622; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 495; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 6 fig. 540. C. pseudoflava Schur enum. 

transs. p. 712 (1566). — d, Maiu, lunie. Prin livedi şi pe lângă pă- 
duri la locuri apătose. Comana; Bucureşti ; Perişi; Podu-Turcului. 

9. C. Hornschuchiana Iloppe in flora ann. 1824 p. 599; 

Sturm deutsch. fl. h. 57; Koch syn. p. 58%; Rehb. ic. germ. 8 fig.621; 

Gren. Godr. fl. fr.3 p. 425; Schlechtd. Lang. deutsch. 6 fig. 539 tab. 1. — 

4, Maiu, Iunie. Păduri în regiunea monlană. Monăstirea Neamţu 
(C. jiliformis Chan. exic.- non LL.) 

10. C. fiava |. spec. p. 1354. Sturm deutsch. fl. h.57; Koch syn, 

p. 884; Rehb. icon. germ. 8 fig. 654%; Gren. Godr. fl. fr. 3p. 495; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 6 fig. 529. — 4, Maiu, lunie. Livedi prin lo- 

curi umede şi turfacee prin valcelele montane. In plaiul Osliei pe 
Bulzu; la Predeal pe Clăbucetu-Taurului desupra schitului; în Argeşi 
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pe Moldoveanu; Broşteni pe Piciorul-Văcăriei, pe Bida şi pe Piciorul- 
Arinului la Dorna; Schitul Rar&u. 

41. C. Ederi Eh. beitr. 4 p. 53 (1791); Sturm. deutsch. fl. 

h. 57; Koch syn. p. 554%; Rehb. icon. germ. 8 fig. 652; Gren. Godr. fl. 

fr..3 p. 425; Sehlechtd. Lang. deutseh. vol. 6 fig. 531.— C. flava f. 
(Ederi Baumg. enum. transs. 3 p. 299. — , Iunie, Iulie. Mlăştini pe 

lingă torente în regiunea alpină. Buceci pe Jipi la locul dis „Isvoru“ 

(Knecht.) 

12. C. Michelii [lost syn. pl. p. 507 (1797); Sturm deutsch. 

A. h. 55; Koch synops. p. 853; Rchb. iconogr. germ. 8 fig. 6%; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 6 fig. 527 sed non sat bona. — 9, Maiu, lunie. 

Păduri. Conţeşti; Tărtăşeşti, Guliea, Ciocăneşii, Mogoşoea; (Comana; 
Lehliu. 

13. C. ventricosa (unt. îl. londin. 6 tab. 68 (1773). C. depau- 

perata (ooden. in trans. linn. soc. 2 p. 181 (1794); Koch syn. p. 583; 

Rehb. ic. germ. 8 îig. 625; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 492. C. triflora 

Willd. phyt. 2 n. 3 (1794). — d. Maiu, lunie. Păduri pe munţii de la 

Verciorova, pe Bresniţa şi pe la Dumbrăviţa lingă Severin. 

14. C. tristis M. Bieb. fl. t. c.3 p.615 (1819); Janka in linna 

ann. 1860 p. 612; Neir. diagn. p. 131; Boiss. fl. orient. 5 p. 493. 

(. sempervirens Auct. transs. etiam Br. prodr. p. 476-non Vill. Ci. 
rigida Schur enum. transs. p. 709 (1866). — Y. lunie, Iulie. Păs- 

ciuni şi stânci alpine. Negoiu; Bucegi pe Jipi şi Babele (Knecht.)! 
Caraimanu şi Gostila; Piscu-Cânelui (Kn.), munţii Suceavei la Bro- 

şteni pe Har&u (Br.)! 

15. C. fuliginosa Schkuhr caric. 1 p.91 (1301); Sturm deutsch. 

fl. h. 47; Koch syn. p. 881; Rehb. icon. germ. 8 fig. 614%; Sehlecht. 

Lang. deutsch. vol. 6 fig. 5285. C. frigida Wahlenb. fl. carpat. p. 298 
(1514); Host gram. 4 p. 50-non All. — Y, Iulie, August. Stânci în 

regiunea alpină înaltă. Pe Paringu (Barth exsic.); Negoiu. 

c. Bracteea inferioră vaginantă, tulpina lungă rizomică stolo- 

niferă. 

16. C. ferruginea Scop. fl. carn. 2 p. 245 (1772); Koch syn. 

p. 882; Rehb. icon. germ. 8 fig. 613; Gren. Godr. fl fr.3 p. 420; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 6 fig. 525. (. Mielichhoferi Sehkuhr caric. 

mem. 2 p. 66 (1806); Sturm deutsch. h. 53. C. Scopoli (aud. fl. helv. 
vol. 6 p. 118. — I, Iunie, lulie. Locuri umede, prin păduri, în regi- 
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unea montană şi a dealurilor. Gonţeşti, Valea Rincăciovului; Lazi la 

Lunca-bBârnovei. 

2. Gitul utriculului la maturitate scurt, gura circulară sau puţin 

stirbită. 

* 'Tristigmatice. 

T Utriculul acheniei tomentos. 

a. Bracteea inferioră vaginantă. 

17. C. ornithopoda Willd. spec. pl. 4 p. 255 (1305); Sturm 

deutsch. f. h. 61; Koch syn. p. 878; Rehb. ic. germ. 8 fig. 595;Gren. 

Godr. fl. fr. 3 p. 418; Sehlechtd. Lang. deutsch. 6 f. 511. C. pedata 

Vill. dauph. 2 p. 203-non L. C. digitata var. £. DC. fl. fr. 6 p. 291. 

— Livedi pe la locuri umede.— 4, Maiu, Iunie. Buceci (Knecht. leg.) 

18. C. digitata [. spec. p. 1383; Sturm deutsch. fl. h. 61; Koch 

syn. p. 878; Rehb. ie. germ. $ fig. 599. Gren. («odr. fl. fr. 3 p. 417; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 6 fig. 510. (. pediformis Janka in linncea 

vol. 30 (1560) p. 612 et Auct. transs.p. p.-non C. A. Mey. C. ornitho- 

podioides Sehur enum. transs. p. 718 (1366).— d, Stânci, păduri în re= 

giunea montană. Buceci pe la S-ta Ana (Knecht.), pe Costila şi Ca- 

raimanu în Valea-Albă; Monăstirea-Neamţu (Chan.) 

19. C. humilis Leys. fl. hall. p. 175 (1761); Sturm deutsch. fl. 

h. 2 et 69; Koch syn. p. 577; Rehb. icon. germ. 8 fig. 595; tren. 

Godr. fl. fr. 3 p. 417; Sehlechtd. Lang. deutsch. 6 f. 505. C. clandes- 

tina Gooden. transs. linn. so. 2 p. 167 (1794). — 4, Maiu, lunie, 

Stânci pe laturile munţilor. Buceci la valea Cerbului pe Costila. 

20. C. transsilvanica Schur in verh. siebenb. ver. anu. 1851 

p. 67 solum nomen; Schur .enum. transs. p. 717 (1866). C. diversi- 

flora Baumg. enum. lranss. 3 p. 301 (1816)-non Host. C. g/nobasis 

Auct. transs. ex p. quoad platam transilvanicam-non Vill. C. Ha!- 

leriana Uriseb. et Sch. iter hungr n. 305-non Asso. (. basilaris Janka 

in linntea vol. 30 (1860) p. 610-non Jord. 0. depressa b. transsilvanica 

sec. Richter pl. europe tom. 1 p. 153 (1390). — Y. Iulie, August. Cos- 

tele munţilor caleari. Câneni, Riu- Vadului ; muntele Ghiţu; Baea-de- 

Aramă la Valea-Găinei. 

b. Bracteea inferioră nevaginantă. 

21. C. montana |. fl. suec. ed. 1755 p.328; Sturm deutsch. fl. 

h. 2 et 69; Koch syn. p. 876; Rehb. ic. germ. 8 fig. 633; Gren. Godr. 

fl. fr. 3 p. %15; Sehlechtd. Lang. deutseh, 6 fig. 504. C. colina Willd: 
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spec. pl. 4 p. 260 (1505). C. Czelzii Janka wst. bot. zeit. ann. 18585 

p. 95. — Y. Maiu, lunie. Livedi şi prin vălcele subalpine inferiore. 
Buceci (Knecht,), pe Costila în Valea-Albă. 

22. C. verna (luaix in Vill. dauph. 2 p. 204% (1785). (. pre- 

coz Jacq. fl. austr. d p. 23 (1778); Sturm deutsch. fl. h. 69; Koch syn: 

p. 577; Rehb. icon. germ. 5 fig. 654%; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 412 - non 

Schreb. spicil. lipse. p. 63 (1771). C. umbrosa Host. gramin. 1 tab. 69 

(1801 )-non Hoppe. — C. montana Poll. palat. p. 578-non L. — 

4, Aprilie, Maiu. Tuferişe, locuri cu ierbă, livedi. Conţeşti; Ciocă- 
neşti, Bucureşti; Comana; Podu-Turcului ; Berlad. 

3. trachyantha Dorner in flora ann. 1844 p. 534; Aschers. ucber. 

einige pflan. des Kitaibel'scheu Herbarium in verh. das zool. bot. gesel. 

vol. VI (1$56).— Glumele florilor femele au nervura mediană mai pre- 

lungă şi cuspidată. — Locuri uscate, tuferişiuri, dumbrave. Valea 

Tesnei laGaura-Fetei (A. Degen); Comana; Pesărea, Lehliu. 

23. C. tomentosa |. mantis. p. 123 (1762); Sturm deutseh. fl. 

h.53; Koch syn. p. 576; Rchb. icon. germ. 3 fig. 638; Gren. Godr. fl. 

îr. 3 p.413; Sehlechtd. Lang. deutsch. 6 f. 502. C. subrillosa M. Bieb. 

(1. t. €.2 p. 386 (1808). C. coesia Griseb. spicil. rumel. 2 p. 412 (1843).— 

(|, Maia, lunie. Livedi prin locuri uscate. Valea Cernei la gura 'Țesnei 

(A. Degen.); Comana prin valea Gurbanului către Ştiubeiu (Grec. in 

Br. contrib. fl. rom. 1889 p. 28); Predeal, Buşteni. 

+ Utriculul acheniei glabru. 

a. Bracteea inferioră nevaginantă, 

24. C. Buxbaumi Wahlenb. in act. holm. ann. 1803 p. 163; 

Sturm deutsch. fl. h. 61; Koch syn. p. 874; Rehb. ic. germ. 8 f. 589; 

Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 414; Schlechtd. Lang. deutsch. 6 fig. 493. — 

0. polygama Sehkuhr caric. 1 p. 3% (1801). — 4, Aprilie, Maiu. Lo- 

curi mlăştinose pe matca Prahovei pe la Câmpina. 

25. C. nigra All. fl. pedem. 2 p. 267 (1785); Sturm deutsch fl. 

h. 47; Koch syn. p. 874; Rehb. ic. germ. 8 f. 590; Gren. Godr. fl. 

fr. 3 p. 410; Schlechtd. Lang. deutsch. 6 f. 495. C. arata +. nigra (aud. 

fl. helv. 6 p. 65 (1830). C. parviflora Host. gramin. 1 tab. 87 (1801).— 

d. lulie, August. Păsciuni alpine. La Broşteni în Suceava pe virful 

Pietrosului (Br.) 

26. C. atrata |. spec. p. 1356; Koch syn. p. 875; Rehb. icon. 

germ. 8 fig. 592; Gren. Godr. fl. fr. 3p. 410; Sehlechtd. Lang. deutsch. 6 
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fig. 497. 0. caueasica Stev mem. soc. natur. de mosc. vol. IV (1813) 

p. 65. C. aterrima Hoppe caricol. germ. p. bl (1526) ex sensu plu- 

rium auct.; Rehb. ic. germ. 8 fig. 591. C. atrata a. varia et î. dubia Gaud. 

[I. helv. 6 p. 65 (1530). — Stânci abrupte în văile montane umbrâse 

umede. Godeanu, Bulzu; Negoiu ; valea Dimbovicioarei. 

b. Bracteea inferioră vaginantă. 

27. C. panicea |. spec. p. 13857; Sturm deutsch, fl. h. 50 ; Kocl 
syn. p. 879; Rehb. ic. germ. 8 fig. 607; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 408; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 6 fig. 515. — €, lunie. Livedi pe lingă pă- 

duri la locuri umede. Predeal pe la Schit şi prin valea Rosnovei; 
(Comana. 

28. C. pilosa Scop. îl. carn. p. 226 (ed. 1772); Sturm deutsch. 

(1. h. 55; Koch syn. p. 89; Rehb. icon. germ. 8 fig. 605; Gren. Godr. 

fi. tr. 3 p. 408; Sehlechtd. Lang. deutsch. 6 fig. 51%. C. nemorensis 

Gmel. syst. p. 143 (1791).— , Aprilie, Maiu. Păduri, dumbrave adinci. 

Conţeşti prin valea Rincaciovului; Comana ; Brăneşti, Pasărea; Pipi- 
rigu, Mnăstirea Neamţu (Chania.) 

29. C. brevicolis DC. fl. fr. 6 p. 295 (1815); Rehb. icon. 

germ. 8 fig. 606; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 416; Heuff. enum. banat. 

p. 184 except. var. f; Neilr. diagn. p. 131. Ci rhunehocarpa Heutt. in 

flora ann. 1833 vol. 1 p. 364; ejus in linna ann. 1863 t. V fig. 6; 

Sturm deutseh. fl. h. 69. — Y, Maiu, Iunie. Păduri pe dealurile mun- 

tose petrose. Bresniţa desupra Severinului şi prin valea Bahnei. 

30. C. pallescens |. spec. p. 1386; Sturm. deutsch. fl. h. 53: 
Koch syn.p.880; Rchb. ic. germ. 8 fig. 617; (Gren. Godr. fl. fr. 3p. 407; 
Sehleehtd. Lang. deutsch. 6 fig. 521. C. feucantha Schur enum. trans. 
p. 714 (1866). — d, Aprilie-lulie. Păduri în regiunea montană şi a 
dealurilor. În Mehedinţi pe Scărişioara şi pe Bulzu ; Conţeşti pe la Apa- 
de-leac; Predeal; Schitul Rarău, 

31. C. glauca Mur. prodr. fl. gcettin. p. 76 (1770); Scop. fl. 

carn. ed. 2 p. 293; Sturm deutsch. fl. h. 53; Koch syn. p. 879; 

Rehb. ic. germ. 8 fig. 648 ; Gren, Godr. îl. fr. 3 p. 40%; Sehlechtd. Lang. 

deutsch. 6 fig. 517. C. flacea Sehreb. spicil. fl. lips. app. n. 669 (1771). 

C. recurva Huds. fl. angl. ed. 2 p. 413 (1778). — I. lunie, Iulie. Pă- 
duri subalpine. Buceci pe la Sinaia (Knecht.)! Buşteni la Valea-Albă 

pe Costila ; în Suceava la Broşteni pe Rarău (Br.); Ceahlău. 

ă dinapică Heuit. fragm. p. 63 (1563); Simk. enum. transs, 

Grecescu D. Dr. —C, 132% 40 
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p. 553. — Sinaia prin păduri; Rarău pestâncile «le la Piatra-Zimbrului. 

32. C. pendula Iluds. (l. angi. ed. 1762 p. 352; Rehb. icon. 

germ. $ fig. 604. C. mazima Scop. fl. carn. p. 229 (ed. 1772); Slurm 

deutsch. fl. h. 55; Koch syn. p. 850; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 405; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 6 fig.520. C. agastachys Ehrh. în L. fil. suppl. 

p. 414 (1781).— I, tunie, lulie. — Păduri umbrose subalpine. Predeal 

prin valea Roşnovei în fund; Buceci. 

 * Distigmalice. 

Speciile din acestă grupă au ulriculul acheniei glabru şi bracteea 

inferioră nevaginantă. 

33. C. Buekii Wimim. schles. gesellsch. ann. 1851 p. 53; Neilr. 

diagn. p. 129. C. banatica Heuft. enum. banat. p. 186 (1858). C. stricta 

Fuss transs. exe. p. 680 (1866) - non Good. nec Rehb. icon. germ. 8 

fig. 583.— d. Iunie, Iulie. Locuri umede la Bahna lingă Mânăstirea 

Neamţu (C. acuta Chania exsie.- non L.) 

34. C. acuta [.. spec. p. 1388 var. £; Sturm deutsch. fl. h. 57; 

Koch syn. p. 873; Rehb. ie. germ. vol. 8 fig. 58%; Gren. Godr. fl. 

fr. 3 p. 403; Sehleehtd. Lang. deutsch. 6 fig. 490. C. acuta £. rufa L. 

loc. cit. — 4, Locuri inferidre prin bălți şi mlăştini. Valea Motrului la 

Broşteni, Străhaea ; Comana; Lehliu; Iaşi prin lunca Bârnovei. 

35. C. vulgaris Fries nov. fl. suec. mant. 3 p. 153 (1842); 

Koch syn. p. $72; Rehb. ic. germ. £ fig. 581; Gren. Godr. îl. îr. 3 

p. 402; Schlechtd. Lang. deutsch. 6 fig. 459 non sat bona. C. acuta z. 

nigra |. spec. p. 1338. C. cwspitosa Good. transs. of. linn. soc. 2p. 195 

tab. 21 fig. Ș (1794)-non L.; Sturm. deutsch. fl. h. 50. C. Goodenowii 

Gay. în ann. scien. nat. 2 fase. 11 p. 191 (1839). C. melena Wimm. în 

Flora ann. 1550 p. 619. —— Y, Maiu, lunie. Păduri prin locuri umede. 

Predeal; Monăstirea Neamţu (Chan.) 

$ 2. Monostachii digine: spie terminal composit constituit din 

spicuşiore distante sau proxime, unele mascule altele femele. 

* Distigmatice. 
36. C. remota [..spec. p. 1383; Sturm deutsch. fl. h. 50; Koch 

syn. 869; Rehb. icon. germ. 8 fig. 556; Gren. Godr. fl. fr, 3 p. 399; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 6 fig. 473 tab. 1. — Y, Iunie, lulie. Locuri 

umede prin păduri. Predeal, Buşteni, Sinaia (Grec. enum. p 59). 

37. C. canescens L. spec. p. 1383; Sturm deutsch. fl. h. 50; 

Koch syn. p. 570; Behb.ie. germ. 8 £. 546; Gren. iodr. fl. fr. 3 p. 3985; 
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Schlechtd. Lang. deutsch. 6 fig. 481. (. cinerea Poll. 1]. palat. vol. 2 
p.571 (1776). C. curte Good. in transacl. of. linn.soc. 2 p. 145 (1794). — 

, Iulie. Locuri rovinose pe la poale de pădure. În Vâlcea pe muntele 

Galbina; Predeal prin valea Hoşnovei. 

38. C. elongata [. spec. p. 1353; Sturm deutsch. (1. h.50; Koch 

syn. p. 870. Rehb. icon. germ. $ f. 565; Gren. Godr. îl. fr. 3 p. 397; 

Sehlechtd. Lang. fl. v. deutseh. 6 fig. 478. — E, Maiu, Iunie. Locuri 

umede prin Valea-Roşnovei la Predeal (Br.) 

39. C. echinata Mur. prodr. fl. getting. p. 76 (1770); Simk. 

enum. transs. p. 547. C. stellulata Good. in transact, ot the linn. soc. 

vol. 2 p. 114 (1794); Baumg. enum. transs. 3 p. 294; Koch syn. 

p. 869. C. grypus Schkuhr caric. fig. 193 (1501); Sturm deutseh. fl. 

h. 57; Rehb. icon. germ. cyper. fig. 540 sub Vignea; Heuff. enum. 

ban. p. 182. — €, Iunie, Iulie. Sol micaşist sau pietros cu icrbă pe el, 

în regiunea alpină şi subalpină. Plaiul Osliei pe Biu-Şeţu subt Tutila şi 

pe Bulzu; Predeal. 

40. C. leporina L. spec. p. 1381; Sturm deutsch. fl. h. 47; Koch 

syn. p. 869; Rchb. ic. germ. 8 fig. 554; Gren. Godr. fl. fr. 3p. 397. 

C. mollis Gilib. exere. phyt. 2 p. 546 (1792). C. ovalis Good. in transs. 

of. linn. soc. 2 p. 148 (1794). C. argyroglochin Hornem. Îl. dan. 
tab. 1710. — , lunie- August. Locuri umede, poeni, livedi în regiunea 

montană. La Păpuşea; Pajerea; Predeal, Buşteni, Sinaia; Piatra- 

Mare; Hartu,. 

41. C. paniculata [. spec. p. 1363; Sturm deutsch. fl. h. 50; 

Koch syn. p. 867; Rehb. ic. germ. 8 fig. 574; Gren. Godr. fl. fr. p. 595; 

Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 5 fig. 469. — 4. Maiu, lunie. Pe lingă 

păduri. Predeal în Valea-Rhoşnovei. 

42. C. paradoxa Willd. acta acad. berol. 1794 p. 39 tab. 1.1; 

Sturm deutsch. fl. h. 50; Koch syn. p. 867; Behb. icon. germ. cyper. 

fig. 573; Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 5 fig. 470. C. canescens Iost. 

gram. 1 p. 43 (1801). — 4, Maiu, lunie. Locuri umede prin păduri şi 

prin locuri cam deschise. Piatra pe Cernegura. 

43. C. divulsa Good. in transact. of the linn. soc. 2 p. 160 

(1794); Sturm deutsch. fl. h. 57; Koch syn. p. 866; Rehb. ic. germ. $ 

fig. 570; Schlechtd. Lang. deutsch. 5 fig. 466; C. stellulata M. Bieb. 

(|. t. e. 2 p. 383 (1808)-non Good.l. e. — FI. Maiu-lulie, Păduri în 
- 
+ regiunea montană. Câmpulung (Grec. enum, p. 59). ] 8 
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44. C. muricata |. spec. p. 1352; Koch syn. p. 366; Rchb. 

ie. germ. Ș fig. 561; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 59%; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 5 fig. 465. C. contigua Hoppe ap. Sturm deutsch. h.61 (1835). 

O. spicata Huds. fl. angl. p. 405 (1769). — 4. Maiu- lulie. Prin livedi 

la locuri apătose sau umede, gropi, şianţuri, păduri. Vereiorova pe 

Bahna; Netoţi în Teleorman ; Comana; Bucureşti, Chitila, Mogogoea; 

Câmpulung, Piteşti (C. tevetiuscula Grec. enum. p. 59-non (ood.); 

Vulcana; Câmpina, Filipeşti (C. disticha Grec. loc. cit. - non Huds.); în 
Suceava pe Borca. 

3. virens Koch syn. p. 866; Rchb. ic. germ. 8 fig. 562; Gren. 

Godr. fl. fr. 3 p. 394. Care virens Lam. eneyel. meth.3 p. 384 (1789). 

(. nemorosa Lumn. îl. poson. p. 415 (1791). — Păduri. Netoţi; Co- 

mana; Podu-Turcului. 

45. C. vulpina |. spec. p. 1952; Sturm deutsch. fl. h.57; Koch 

syn. p. 866; Rchb. ic. germ. vol. 8 f. 564; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 393; 

Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 5 fig.463. C. nemorosa Rebent. prodr. 

fl. neomarch. p. 21 (1804); Willd. spec. pl. 4 p. 323; Rehb. icon. 

germ. 3 fig. 563-non Lumn. |. e. — Vulg. Pog0j. Pogoz. — d, Maiu- 

Iulie. Locuri umede, bălți, stufuri băltose, pe lingă şi prin păduri. Ne- 

toţi, Alexandriea; Comana; Bucureşti, Chitila, Ciocăneşti, Perişi ; Pre- 
deal prin valea Hoşnovei; laşi, Cucuteni; Piatra, Neamţu. 

46. C. brizoides |, spec. p. 1581; Sturm deutsch. h. 50; koch 

syn. p. 868; Behb. ic. germ. $ fig. 548; Gren. Godr. fl. fr. dp. 39; 

Schleehtd. Lang. deutsch. 6 f. 472. — d, Iunie, lulie. Locuri umede 

prin fenațe, poeni, păduri. Predeal (Br.)! 

41. C. przecox Schreb. spicil. fl. lips. p.63 (1771). 0. Sehreberi 

Schrank baier. Îl. 1 p. 278 (1780); Sturm deutsch. fl. h. 61; koch syn. 

p. $685; Rchb.ie. germ. 8 [. 549; Gren. Godr. Îl. fr. 3 p. 392; Sehleehtd. 

Lang. fl. v. deutsch. 6 f. 471. C. curvula Lam. eneyel. meth. 3 p. 280 
(1799) -non All. — Y, lunie, lulie. Livedi, poeni, la locuri uscate. 

Hoşiori-de-Vede; Băneasa, Comana; Pascrea; Bucureşti, Fundeni, 

Herestrău; Chitila, Ciocăneşti, 'Tărtăşeşti; Sloboziea; laşi la Lunca- 
sărnovei. 

48. C. arenaria |. spec.p. 1551; Sturm deutseh. fl. h. 2et 69; 

loch syn. p. 865; Rehb. ie. germ. 8 fig. 351; Gren. Godr. Îl. fr. 3 

p. 391; Sehlecehtd. Lang. deutsch. 5 fig. 455; Boiss. fl. orient. 5 p. 401. 

(i. colehica Gay ann. scien. nat. vol. X 1838 p.303. C. arenaria var, fi 

„enlmo oblusaneulo* Ledeb. îl. ross. 4 p. 274, C, intermedia D'Urv. 
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enum. p. 122 (1522)- non Good.-— , lunie, lulie. Prin petrişi năsipos. 

Tirgujiul; Giurgiu spre Smirda; dunele maritime în Dobrogea la Tuzla 

şi Constanţa. 

49. C. disticha Iluds. fl. angl. p. 347 edit. 1769; Sturm deutsch. 

(|. h. 55; Koch syn. p. 565; Rehb. icon. germ. 8 fig. 552; Gren. Godr. 

(]. fr. 3 p. 391; Schiechtd. Lang. fl. v. deutsch. 6 fig. 457. Carez înter- 

media Good. in transact. of the linn. soc. 2 p. 154(1794). C. acroandra 

Schur enum. transs. p. 699 (1566). — Y, lunie, Iulie. Stânci, petrişi pe 
stânci în valea Peleşiului subt cariere. 

50. C. divisa Iluds. îl. angl. p. 345 edit. 1762; Sturm deutsch. 

|. h. 55; Koch syn. p. 565; Rehb. ic. germ. S fig. 545; Gren. Godr. 

(. tr. 3 p. 390; Boiss. fl. orient. 5 p. 401. Care seheenoides Host gram. 

tab. 4 (1805). C. austriaca Schkuhr caric. tab. Q q. q. fig. 157. — 
4). lunie, lulie. Locuri josnice în Valea-Motrului pe la Broşteni, Străhaea. 

*:: Tristigmatice. 

51. C. curvula All. îl. pedem. 2 p. 294 (1755); Sturm deutsch. 

h. 47; Koch syn. p. 564%; Rehb. ic. germ. $ f. 536; Gren. Godr. fl. (e. 3 

p. 400. C. lobata Bell. append. ad fl. pedem. (1792). Cryptoglochin 

curvulus Heuit, in Flora ann. 1544 p. 529. — E, lunie, lulie. Păsciuni 

alpine. Paringu (]. Barlh); muntele Godeanu. 

Ş 3. Monostachii homogine dioice: un spic terminal simplu avend 

tote florile de acelaşi sex. Plante dioice. 
* 'Tristiematice. 
52. C. rupestris All. (1. pedem. 2p.264 (1755); Sturm deutsch, 

h. 61; Koch syn. p. 562; Rehb. icon. germ. eyper. fig. 531. — Clluz 
nie, lulie. Sol mieaşist în regiunea alpină. 'Tutila subt Godeanu şi pe 
Scărişioara (Ema spicata Heutt. en. ban. p. 130-non Schrad.) 

53. C. pauciflora Liclif. fl. scot. 1 p. 543 (1777); Sturm 
deutsch. h 61; Koch syn. p. 563; Behb. icon. germ. cyper. fig. 526; 
Boiss. fl. orient. 5 p. 398. C. leucoglochin Ehrh. in Lin. fil. suppl. p.413 
(1731). — I, Iulie. În regiunea alpină, locuri cam mlăştinose. Plaiul 
Osliei pe lingă Riu-Şeţ pe la 1850 m. 

54. C. pyrenaica Wallberg acta lholm. ann. 1502 p. 139; 
Rehb. icon. germ. cyp. fig. 530; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 387; Heuff. 
enum. banat. p. 131; Neilr. diagn. p. 129. (. Ramondiana DC. fl. fe. 3 
p. 102 (1505). C. Grosseclii Heuft. ap. Rehb. |. e. Callistachas pare- 
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naica Heult. in Flora ann. 1544 p. 525. — E, Iulie. Păsciuni în plaiu- 

rile alpine, sol micaşistic. Pe 'Tutila şi (Godeanu, muntele Coziea pe 

verful culminant şi spre stână la spate; pe Moldoveanu în Argeş. 

** Distigmatice. 

55. C. Davalliana Sim. in linn. transact. 5 p. 266 (1500); Sturm 

deutsch. h. 50; Koch syn. p. 562; Rehb. icon. germ. vol. & fig. 593; 

Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 355; Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. vol. 5 fig. 443. 

C. dioieca Vill. dauph. 2 p. 193-non L. 0. pulicaris All. fl. pedem. 2 

p. 263 -non L. — g, Aprilie, Maiu. Locuri mlăştinose pe dealurile sub- 

montane la Câmpina. 

7, ELYNA Schrad. /l. germ. 1 p. 155. 

1. E. spicata Schrad. |. c. (1506); Sturm deutsch. h 26; Koch 

syn. p. 861; Rehb. icon. germ. vol. 8 fig. 520; Gren. Godr. îl. îr. 3 

p. 334. Carez Bellardii All. fl. pedem. 2 p. 264 tab. 82 tig. 2 (1795). 

C. maosuroides Vill. dauph. 2 p. 194 tab. 6 (1787). — 4, lunie, lulie. 

Negoiu; Buceci la Omu (Simk.) 

CXIIL. GRAMINEAE Juss. gen. p. 28. 
Trib, IL. EUGRAMINEFE. — Florile fertile hermafrodite, adesea inso- 

țite de flori unisexuate sauşi de flori rudimentare sterile, tote de acecaşi 

înfăţişare externă. 
Secțiea |. Rachisul (axa primară a inflorescenţei) fără excavații 

laterale care ar conţine spicuşiorele. 
Subsecţiea I. Florile în epoca înflorirei stau închise. 

A. Glumela inferidră având spatele convex. 

1. TRAGUS /1a//. hist. st. helvet. 2 p. 203. 

1. T. racemosus [lall. hist. st. helv. 2 p. 203 (1768); Koch 

<yn. p. 891; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 456; Sehlechtd. Lang. deutsch. 7 

fig. 563. Cenchrus racemosus L. spec. p. 1457. Lappago racemosa Willd. 

spec. 1 p. 454 (1797); Sturm deutsch. fl. h. 34; Rehb. icon. germ. 1 

fig. 514. — O) Ialie- Septembre. Locuri năsipose, pe lingă drumuri. 

Severin pe câmpu Baranului spre Hinova şi pe la Gura-Văei; in Do- 

brogea prin dunele maritime la Constanţa spre Mamaea. 

2. DIGITARIA Scop. /l. carn. ed. 1. 

1. D. sanguinalis Scop. fl. carn. p. 52 (ed. 1760); Rehb. icon. 

germ. 1 fig. 507. Panicum sanguinale L. spec. ed. 1753 p. 57; Koch 
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syn. p. 591; Gren. Godr. (|. fr. 3 p. 461; Schlechtd. Lang. deutsch. 14 
fig. 564. Dactylon sanguinale Vill. dauph. 2 p. 69 (1757). Paspalum 
sanguinale s. Lam. DC. (1. fr. 3 p. 16. — Vulg. Meişior. Mohor-roşiu.— 
() Totă vara. La locuri necultivate şi de cultură, drumuri, trotuore, 
curţi, grădini ; specie forte comună. Călimăneşti, Stănişioara ; Câmpu- 
lung; Comana; Bucureşti; Ploeşti; Buzău, Beceni (Panicum sanguinale 
Grec. enum. p. 60); Tecuci; Iaşi. 

2. D. ciliaris Pers. syn. | p. SD (1505); Rehb. icon. germ. | 
fig. 508. Panicum ciliare Retz. obs. 4 p. 16 (1791); Koch syn. p. 891; 
Schlechtd. Lang. deutsch. 14 f. 565. P. sanguinale f. ciliare Gren. 
Godr. fl. în. 3 p. 461. —(O August, Septembre. La locuri necultivate, 
pe la ziduri vechi. Bucureşti (Panicum ciliare Grec. enum. p. 60); 
an spont. ? 

3. D. humifusa liich. ap. Pers. syn. 1 p. 55 (1805). Syynte- 
risma glabrum Schrad. îl. germ. p. 163 (1806). Digitaria filiformis 
Kcel. gramin. p. 26 (1802), Rehb. icon. germ. gramin. fig. 506 -non L, 
spec. p. 55 sub Panicum, stirps americană. Panicum glabrum Gaud. 

agrost. | p. 22 (1811); Koch syn. p. 892; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 463; 
Schlechtd. Lang. deutsch. 14 f. 566. — Vulg. Meişior. — Locuri nă- 
sipose dar cu icrbă. Gara Verciorovei spre Dunăre; pe lingă cale pe 
la Riu-Vadului; "Tulcea spre Malcoci. Specie forte rară pe la noi. 

3. PANICUM 1. gen. n. 76 exp. 

1. P. capillare [. spec. p. 86; Koch syn. p. 592; Rehb. icon. 
germ. 1 fig. 518; Gren. Godr. fl. fr. 3 p.459 ; Schleehtd. Lang. deutsch. 14 
f. 569. Milium capilare Moench meth. p. 203, — Vulg. Meiu-mănunt. 
Meişior. Meiu-păsresc. — (O) Maiu, lunie. De origine americană ; intro- 
dus în cultură, însă puţin vulgarizat. Craiova; Bucureşti. 

2. P. miliaceum |. spec. p. 56; Koch syn.p. 892; Rehb.ic. 

germ. 1 fig. 519; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 460; Sehlechtd. Lang. 

deutsch. 14 f. 565. Milium esculentum Moeneh meth. p. 203 (1794). 

M. Panicum Mil. dict. ann. 1759. Panicum Milium Pers. syn. 1 p. 53 

(1805). — Vulg. Meiu. Malaiu. — O) Maiu, Iunie. Plantă de origine 

asiatică şi de antică cultură în Europa. — Cultivată şi vulgarizată în 

România meridională pentru uzul economie (Grec. enum. p. 60). 

3. P. Crus-galli [.. spec.p. 53; Koch syn. p. 392; Gren.(Godr. 

(1. fr. 3 p. 460; Schlechtd. Lang. deutsch. 14 fig. 567. Eehinochloa 

Crus-galli P. Beauv. agrost. p. 53; Rehb. icon. germ. 1 fig. 516; glu- 
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mela interioră a florilor sterile scurt aristată. — Vulg. Costrei. Mohor- 

ros. Ierbă-bărbosă. — (2) Iulie, August. La locuri cam umede, prin şi 

pe lingă grâne şi porumburi, pe la drumuri şi prin locuri inculte; plantă 

comună (Grec. enum. p. 60). Craiova; Rimnice; Câmpulung; Văleni; 

Bucureşti ; Comana; Galaţi; Fălticeni. 

$. aristatum. — Eehinochloa Crus-gyalli f. aristata hchb. icon. 
germ. | fig. 515; glumela la florile sterile lung aristată. 

4. SETARIA PP. Beaw. agrost. p. sr. 

1. S. verticillata P. Deauv. agrost. p. dl (1512); Koch syn. 

p. 893; Rehb. icon. germ. 1 fig. 511; Gren. Godr. fl. fr. 3 p.458; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 14 f. 571. Panicum verticillatum L. spec. 

p. 82. Panicum asperum Lam fl. fr. 3 p. 577 (1778). — Vulg. Mohor. 

Meiu- păsăresc. Bursoacă. — (-) lulie, August. Câmpuri, drumuri, lo- 

curi de cultură prin grâne. porumburi, mirişti; plantă comună (Grec. 

enum. p. 60). Craiova; Stolnici; Titu; Ciocăneşti, Bucureşti; Comana ; 

Buzeu ; Birlad ; laşi. 

2. S. viridis P. Beauv. agrost. p.51; Koch syn.p. 893; Rehb. 

icon. germ. 1 fig. 510; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 457; Sehleehtd. Lang. 

deutsch. 14 f. 512. Panicum viride L. spec. p. 83. P. /evigatum Lam. 

[I. tr. 3 p. 578 exelus. var. f. — (0) lulie, August. Câmpuri, pe la lo- 

curile de cultură, prin grâne, porumburi, mirişti; plantă forte comună 

(Grec. enum. p. 60). Craiova; Stolnici; Titu; Ciocăneşti, Bucureşti; 

Comana; Băneasa, Giurgiu; Câmpulung ; Ploeşti; Sinaia; Focşiani; 

Brăila; Bacău; Neamţu (Chan.); Dobrogea. 

3. S. glaucaP. Beauv. agrost. p. 5l (1812); Koch syn.p.895; 

Rehb. icon. germ. 1 fig. 509; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 456 ; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 14 f. 573. Panicum glaucum L. spec. p. 83. P. Ieviga- 

tum f. Lam. fl. fr. 3 p. 578. — (0) lulie, August. Câmpuri la locuri ne- 

cultivate şi cultivate, grâne, mirişti, prin vii; plantă forte comună 

(Grec. enum p. 60). Rimnie; Titu; Ciocăneşti, Bucureşti; Comana; 

Ploeşti; Buzeu; Foceşiani; Bacău; Tecuci; Birlad. 

6 S$. ita/ica P. Beauv. agrost. p. 51 (1812); Koch. syn. p. 89%; 

Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 458. Panicum italicum L. spec. 83; — ase- 

menea şi S. germanica P. Beauv. |. ec. Panicum germanicum Willd. 

spec. pl. 1 p. 336 (1797), formă ce se deosebeşte prin rachisul inflo- 

rescenței ceva mai lung-p&ros. — Vulg. Mojor, Mohnr- Mare. Parîne.—- 

CD lulie, August. Ambele, adesea împreună , cultivate mult pentru 

nutreţul vitelor. 
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p. Glumela inlerioră avend spatele carinat ; cariopsa lateral- 

comprimată. 

5. PHALARIS /. gen. n. 74. 

1. Ph. arundinacea |. spec. p. 50; koch syn. p. 59%; Gren. 

Godr. fl. fr. 3 p. 441; Schlechtd. Lang. deutsch. 14 fig. 577. Baldin- 

era arundinacea Dumort. agrost. belg. p. 150. Arundo colorata Willd. 

spec. pl. 1p. 457 (1797). Calamagrostis colorata DC. Îl. fr. 3 p. 26 

(1805). Digraphis arundinacea "rin. tund. agrost. p. 127 (1320). — 

Y. lunie. lulie. Mlăştini, stufuri băltose, locuri ude, pe lingă şosele cu 

şianţuri. 'Lirgujiul pe la Sasa; Morteni, Vultureanea ; Tărtăseşti, Chi- 

tila ; Galaţi în părţile de jos; "Tecuci, prin lunca Zeletinului ; "Tulcea. 

f. picta Koch syn. p. 89%. Ph. picta L. spec. p. 80, având foile 

vergate cu linii albe şi verdi. — Vulg. Panglicuţă. Ierbăluță. — 7. În 
horticultură, vulgarizată pentru podobă. 

2. Ph. canariensis |. spec. p. 79; Koch syn. p. 594; hehb. 

icon. germ. 1 fig. 491; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 458; Sehlechtd. Lang. 

deutsch. 14 fig. 576. — Vulg. /erba-canaraşiului. — O) Iulie, August. 

Prin locuri cu irbă, pe lingă grâne şi drumuri; puţin frecuentă. Bu- 

cureşti; Focşiani; laşi; Măcin pe la Satul-Lipovănese. 

6. HIEROCHLOA Ge. /. sibir. 1. 

1. H. odorata Wahlenb. fl. ups. p. 32(1520); Koch syn.p.59; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 14 fig. 578; Neilr. diagn. p. 133. 1. borea- 

ks Rom. et Sch. syst. veg. 2 p. 513 (1817); Rehb. icon. germ. | 

[. 500. H. orientalis Fries Heult. enum. banat. p. 138 (1558). Holcus 

odoratus L. spec. p. 1047 ed. 1755. Holcus repens Host. gramin. 3 

tab. 3 (1805). Tolcus borealis Sehrad. fl. germ, 1 p. 252 (1806). — 

4. Maiu, lunie. Locuri umede, stufuri băltose, rovine turfose. Pe 

lângă pădurea de la Gara-Lehliu; Cornățel, Sloboziea în Lulomiţa ; 

Berlad către Dealu-Mare. 

7. ANTHOXANTHUM /. en. n. 42. 

1. A. odoratum [.. spec. p. 40; Sturm. deutseh. fl. h. 4; Koch 

syn. p. 895; Rehb. icon. germ. 1 fig. 495-497; Gren. Godr. fl. fr. 4 

p. 449; Sehlechtd. Lang. deutsch. 7 fig. 580. — Vulg. Jtrbă-mirositore. 

Parangină. Viţelar. — X, Maiu, lunie. Prin livedi, locuri cu ierbă, pă- 

duri. Cerneţi ; Craiova; 'Tirgujiul; Călimăneşti; Conţeşti; Câmpulung ; 

Predeal, Buşteni; Buceci la Sinaia (Knecht.) ; Câmpina (Grec. enum. 

p. 60) ; Mânăstirea Neamţu (Chan.); laşi, Socola; Broşteni ; Hareu. 
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8. CRYPSIS 4. Jort. kew. ed. a. 

1. C. aculeata Ai. hort. kew. ed. 1 vol. 1p.45 (1789); Sturm 

deutsch. fl. h. 26; Koch syn. p. 897; Rehb. icon. germ. 1 fig. 468; 

Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 445; Sehlechtd. Lang. deutsch. 7 fig. 588. 

Sehanus aculeatus Li. spec. p. 63. Phleum schonoides Jacq. îl. austr. 5 

p.29 (1778)- non L. Ph. aculeatum Lam. eneyel. meth.2 p. 506 (1786).— 

Vulg. /erba-vătămăturei. — (2 August, Septembre. Prin locuri josnice 

sărate sau argilo-năsipose expuse micelor inundaţii. Cotnari la poalele 

dealurilor pe lingă calea ce conduce la Tirgu-Frumos; în Dobrogea 

pe năsipurile maritime umede de la Constanţa către Mamaea. 

2. C. alopecuroides Schrad. fl. germ. 1 p. 167 (1806); Sturm 

deutsch. fl. h. 26; Koch syn. p. 897. Rchb. ic. germ. 1 fig. 470; Gren. 

Godr. Îl. în. 3 p. 444; Sehlechtd. Lang. deutsch. 7 fig. 590. — 0, pha- 
lavioides M. Bieb. fl. t. e. 1p. 45 (1808). Heleochloa alopecuroides Host. 

gramin. | p. 29 (1801). — (0) August, Septembre. Prin locuri uscate, 

tărâm humiter. Giurgiu, Băneasa, Gurbanu, Comana ; Bucureşti spre 

Hercstrău şi prin viile de la Filaret forte frecuent. 

9: ALOPECURUS /. gen. n. 75. 

1. A. pratensis i. spec. p. 55; Sturm. deutsch. fl. h.5; Koch 

syn. p. 896; Rehb. ic. germ. 1 fig. 478; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 450; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 7 fig. 552. A. sericeus Gaertn. fruct. 1 p. 2 

(17835). A. altissimus Sehur enum. transs. p. 726 (1866).— Vulg. Codină. 

Coda- Vulpei. — Y, Maiu, lunie. Livedi, finaţe; specie forte răspândită. 

Tirgujiul; Câmpulung; Vulcana; loneşti, Vultureanca ; Predeal, Si- 

naia; Câmpina (Grec. enum. p. 60); Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti ; 

Comana; Mânăstirea Neamţu (Chan.) 

f. obscurus Ledeb. îl. ross. 4 p. 463 (1853); Schur enum. transs. 

p. 726.4. nigricans Koch syn. p. 896; Rehb. ic. germ. 1 fig. 477- non 

Hornem. A. pratensis var. adscendens Beckm. exsic. specimen. hano- 
vricensis! — Rizoma întru câtva mai lungă şi mai grosă, culmii la 

bază inflexi apoi ascendenți, viguroşi; ligula puţin eşită, spicuşidrele 
forte colorate de un purpuriu închis spre virf mai cu seamă. 

2. A. laguriformis Schur verh. siebenb. ver. I (1850) p. 182 

solum nomen; Griseb. et Sch. iter. hung. n. 314 descriptum; Schur 

enum. transs. p. 727; Simk. enum. transs. p. 561. A. brachystachys 

Janka în linntea vol. 30 p. 615 (1860)-non M. Bieb. fl. taur. cauc. 3 

p. 56 (1819). — Conf. Simk. loe. cit. — Y, Iulie, August. Locuri cu 

ierbă pe piscuri alpine. Negoiu. 
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3. A. fulvus Smith engl. bot. 21 tab. 1467 (1805); Koch syn. 

p. 896; Rchb. icon. germ. gramin. fig. 476; Grer. Godr. fl. fr. 3 p.451; 

Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 7 fig. 586. A. paludosus P. Beauv. ap. 

Mert. Koch deutsch. îl. 1 p. 481 (1923). A. geniculatus var. fulvus 
Auct. ex p. — () lunie- August. Livedi, locuri umede cu ierbă sau 
chiar mlăştinose. (Ghergani (Grec. enum. p. 60); Comana; Podu- 

Turcului prin lunca Zeletinului ; în Suceava pe Suha-Mare spre lesle ; 

Broşteni pe Neagra. 

10. PHLEUM 1. gen. n. 77. 

1. Ph. pratense [.. spec. 79; Koch syn. p. 898; hchb. icon. 

germ. | fig. 482 ; Gren. Godr. fl. fr. p.446; Schlechtd. Lang.deutsch. 7 

fig. 595. Ph. ciliatum Gilib. exere. phyt. 2 p. 515 (1792). — Vulg. 

Ierba-lui- Timofti. Simoftică. — Y, lunie, Iulie. Livedi, finațe; specie 

vulgară (Grec. enum. p. 60). — Tirgujiul; Craiova; Alexandriea, Bră- 

tăşiani, Netoţi; Câmpulung; Pajerea; Predeal, Sinaia ; Câmpina, 

Ploeşti ; Ciocăneşti; Buftea, Chitila, Bucureşti; Comana ; Lehliu ; Bu- 
z&u; Piatra, Osloveni, Neamţu; Broşteni; Rar&u la Schit. 

Varieză, avend spicul scurt sau mediocru, 5-7" lungime sau 

avend spicul forte lung, 12-18" lungime. Deosebit de acesta, 2) cu 

tulpina netuberâsă : Ph. pratense genuinum Auct. — £) tulpina jos de 

tot bulbiform-ingroşată, adesea âncă cun mic nod mai sus de tube- 
rositatea precedentă: Pl. nodosum L. 

2. Ph. Bcehmeri Wibel prim. fl. werth. p. 125 (1799); Koch 
syn. p. 898; Rchb. icon. germ. 1 fig. 487; Gren. Godr. fl. fr. 3 p.446; 

Schlechtd. Lang. deutseh. 7 fig. 594. PH. ambiguum Griseb. spicil. 

rumel. 2 p. 463 (1844)- non Ten. fl. neapol. 3 p. 64 (1824). Ph. pha- 

laroides Kocel. deser. gram. p. 52 (1302). Ph. tenue M. Bieb. fl. t. e. 1 

p. 46 (1808). Phalaris phleoides L. spec. p. 80. — YI, lunie, Iulie. Li- 

vedi, finaţe, rărişi de pădure, la locuri uscate sau aprice. Verciorova, 

Severin; Craiova; Câmpulung; loneşti, Vultureanea ; Ploeşti, Dealu- 
Mare; Băneasa, Comana ; Isaccea, Cocoşi. 

f. macrostachyum.—Avend spicul lung, ca de 15", cilindric sau 

prea uşior lobat către bază; 

“. thyrsoideum. Avend spicul lung, ca de 15", descompus în nu- 

meroşi lobi profundi, lungi şi distanţi ce'i dau o formă tirsoidă. 

3. Ph. serrulatum boiss. diagn. Il f. 4 p. 1925 (1559). 77. 

Bohmeri f. ciliatum Griseb. in Ledcb. vol. 4 p. 457 (1553); Boiss, îl. 

„orient. 5 p. 4$3- non Pour. nec Gilib. Chiloehloa collina Schur enum. 
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transs. p. 729 (1566). Fleum collinum Auct. transs. — |, Iulie, Au- 

gust. La locuri uscate, aprice. Verciorova, Severin, dealurile Stirminei ; 

Călimăneşti, Coziea, Stănişioara. 
Varieză: 2) cu foile plane, marginea scabră ; — £) cu foile con- 

volute subuliforme. 

4. Ph. asperum Vill. dauph. 2 p. Gl tab. 2 fig. 4 (1757); 

Sturm deutsch. fl. h. 27; Kochsyn. p. 8985; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 447; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 7 fig. 594 a ; Chilochloa aspera Rehb. icon. 

germ. 1 fig. 456. Phleum viride All. fl. pedem. 2 p. 232 (1785). Pha- 

laris aspera Retz obs. 4 p. 14% (1779). — (0) Maiu, lunie. La locuri 

aprice, petrişiuri, năsipuri, Comana; Tulcea pe la Marighiol. 

5. Ph. alpinum |. spec. p. SS; Sturm deutsch. fl. h. 29; Koch 

syn. p. 898; Rehb. ic. germ. 1 fig. 494%; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 447; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 7 fig. 596. — F. lunie- August. Pe lingă 

păduri în regiunea subalpină şi infralpină. Godeanu; Ghiţu; Predeal 

prin valea Hoşnovei şi pe Clăbucetu-Taurului; Buceci pe Costila şi 

Caraimanu; Har6u pe Piatra-Zimbrului. 

f. commutatum. — Ph. commutatum Gaud. agrost. helv. 1 p. 40 

(1511); Koch syn. p. 399. Ph. alpinum b. subeapitatum Schur enum. 

transs. p. 725. — In regiunea alpină pe virfuri. Păpuşea; Piatra-Mare; 

Ceahlău. 

11. CYNODON hich. in Pers. syn. Ip. 53. 

1. C. Dactylon Pers. syn. | p. 55 (1305); Koch syn. p. 900; 

Rehb. icon. germ. | fig. 454; (Gren. Godr. Îl. fr. 3 p.463; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 7 fig. 599. Panicum Dactylon L. spec. p. 85. Digita- 

via Dactylon Scop. îl. carn. p. 52 (ed. 1772). Daetylon officinale Vll. 

dauph. 2 p. 69 (17837). — Vulg. /erba-cânelui Pir-gros. — I. lulie, Au- 

gust. Locuri aprice inculte, drumuri, curţi, câmpuri, ziduri vechi, pă- 

ragini. Severin; Craiova; Rimnie; Stolnici; loneşti, Vultureanea ; Cio- 

căneşti, Chitila, Bucureşti (Digitaria Stolonifera Schrad. Urec. enum. 

p. 60); Comana ; Lehliu; Feteşţi; Buzău, Brăila, Galaţi; laşi ; Dobro- 

gea pe la Constanţa, Tuzla, Mangaliea. 

12. BECKMANNIA /7os/. gram. 3p. 5. 

1. B. eruczeformis Ilost. gram. 5 p. 5 tab. 6 (1505); Ledeb. 

(1. ross. 4 p. 453; Boiss. Îl. orient. d p. 451; Rehb. icon. germ. ] 

fig. 452. — d, Maiu, lunie. Prin viroage şi prin mlăştini cu stufărie. 

(Comana la Padina-lui- Vasile. 
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13. LEERSIA Sound. ap. Swartz. nov. gen. 21. 

4. L. oryzoides Soland. ap. Swartz[l.ind. occid.1 p. 132(1797); 

Koch syn. p. 900; Rehb. icon. germ. | £. 49%; Gren. Godr. fl. fr. 5 

p. 427; Boiss. fl. orient. d p. 469. Phalaris ory/zoides L. spec. p. Sl. 

Asprella oryzoides Lam. ill. 1 p. 167 (1791). Oryeza clandestina A. Br. 

in Aschers. fl. pr. brandenb. p. 799(1864); Schlechtd. Lang. deutsch. 7 

£. 601. — , lulie- Septembre. Locuri mlăştinose, gropi sau şianțuri 

cu stufărie. Bucureşti la Băneasa pe Colentina (Grec. enum. p. 59); 

Alexandriea ; Comana pe Cilnişle. 

Subsecţiea 11. Florile la epoca inflorirei stau deschise. 
A. Spicuşiorele geminate : unul sesil, cel lalt pedicelat. 

14. SORGHUM Pers. syn. 1 p. 10r. 

i. S. halepense Pers. syn. | p. 101 (1805); Sturm deutsch. 

h. 52; Koch syn. p. 890; Rehb. icon. germ. 1 fig. 46%; Gren. Godr. 11. 

fr. 3 p. 470. Hloleus halepensis L. spec. p. 1485. Andropegon halepensis 

Brot. fl. lusit. 1 p. 89 (1804). — Vulg. Costrei. Bălur. — () lulie-Sep- 

tembre. Câmpuri prin locuri deschise, pe lingă drumuri şi grâne, pe 

lingă locuinţe rurale. Netoţi, Garagău în Teleorman ; Comana; Bucu- 

reşti, Chitila, Ciocăneşti ; Perişi, Crivina, Ploeşti. 

9 S$. vulgare Pers. — Vulg. Bălu. Mătuve. — (-) lulie- Septem- 

bre. În cultură pentru uzul economic. 

15. ANDROPOGON /. gen. n. 1145. 

|. A. Ischzemum |. spec. p. 1453; Sturm deutsch. h. 52; Roch 

syn. p. 890; Rehb. ic. germ. 1 fig. 461; Gren. Godr. Îl. Ir. 5 p. 465; 

Schlechtd. et Lang. deutsch. 7 fig. 556. A. villosus a. Lam. Îl. În. 3 

p. 634 (1778). A. angustifolius Sm. proder. Îl. gre. | p. 47 (1806). — 

Vulg. Birbisă. — I, lulie, August. Câmpuri la locuri aprice necultivate, 

locuri năsipose pe lingă drumuri, pe coste sau dimburi ; frecuenl (Grec. 

enum. p. 60). Craiova; Rimnic, Călimăneşti; Stolnici; Titu, Ghergani; 

Cirevediea, Obedeni; Călugăreni, Comana; Bucureşti, Chitila ; Perişi, 

Ploeşti; Buztu; Dobrogea. 

2. A. Gryllus [.. spec. p. 1480; Sturm deutsch. h. 52; Koch 

syn. p. 890; Rehb. icon. germ. | fig. 463; Gren. Godr. fl. în. 3 p. 468; 

Schlechtd. et Lang. deutsch. 7 fig. 559. A. paniculatus Lam. Îl. Îr. 3 

p. 632 (ed. 1792). Pollinia Gryllus Spreng. pugil. 2 p. 10 (1315). Chry- 

sopogon Gryllus "Trin. fund. p. 158 (1820). —- Vulg. Sadină. — (|. lunie, 

Iulie. Locuri aprice aspre, necultivate, mărăcinişiuri, câmpuri, dru- 
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muri ; la noi frecuent. Verciorova, Cerneţi; Craiova; Stolnici ; Netoţi ; 

Vultureanca; Băneasa, Comana ; Titlu, Ghergani, Ciocăneşti ; Bucu- 

reşti, Chitila, Perişi; Brăila, Galaţi, Tecuci; în Dobrogea pe la 

Tulcea, Cişla. 

16. ERIANTHUS hc. in P. Beaw agrost. p. 14. 

1. E. strictus Bl.et Fingerh.fl. germ. ed.2 (1836) vol. Lp. 105; 

Boiss. fl. orient. 5 p. 455. Andropogon strictus Host. gramin. | tab. 2 

(1501). Saceharum strictum Spr. pug. 2 p. 16 (1815). Rehb. ic. germ. | 

fig. 457. Erianthus Iostii Griseb. spicil. rumel. 2 p. 548 (1844); Neil. 

diagn. p. 132. — d, Iunie, Iulie. Locuri cam năsipose, umede. Severin 

pe dealul Buliga prin vii, mult; pruntişiurile năsipose şi scurse pe al- 

biea Ialomiţei în dreptul staţiei ferate Crivina (Calamagvostis arundi- 

nacea (rec. enum. 1880 p. 60-non Roth). 

Am vizitat localitatea de la Crivina mai în urmă în vre-o două 

rânduri, dar n'am mai găsit planta acesta pe acolo. De sigur că în lo- 

calitatea acesta a provenit prin emigrație. 

B. Spicuşiorele negeminate, solitare sau aproximate. 

1. Stilurile lungi. 

17. PHRAGMITES Tri. fund. agrost. 134. 

1. Ph. communis rin. fund. agrost. p. 134 (1520); Koch syn. 

p. 909; Rehb. icon. germ. 1 fig. 502; Gren. Godr. fl. fr. 2 p.473; 

Sehlechtd. et Lang. deutsch. 7 fig. 631. Arundo Phragmites L. spec. 

p. 120. A. vulgaris Lam. fl. fr. 3 p. 615 (1778). — Vulg. Stuf. Stuh. 

Stuh - de- baltă. 'Trestie. — (. August, Septembre. Ape stagnante sau 

lin fluente turfose, bălți, heleşteuri, în regiunea inferidră. Plantă vul- 

gară frecuentă (Grec. enum. p. 60). Tirgujiul; Netoţi, Alexandriea; 

Comana; Bucureşti, Panteleimon, Pascrea, Cernica; Buftea, Perişi, 

Crivina; Câmpina; Mizil, Buzeu; Galaţi; laşi; FXlticeni; Dobrogea. 

a. vulgaris Uren. Godr. fl. fr. p. 474 (1856). Spicuşiorele pluri- 
flore ocheşi sau negriciose. 

£. flavescens Uren. Godr. |. c. Arundo Phragmites f. flavescens 

Custor. ap. Gaud. fl. helv. 6 p. 341 (1830). Phragmites isiaca Rehb. ic. 

germ. 1 fig. 503-non Kunth cujus stirps in Dacia non inveni. Spicu- 

şiorele pluriflore cu aspect gălbeniu. 

. rivularis Ledeb. fl. alt. 1 p. 59 (1829); ejus fl. ross. 4 p. 394 

sec. deseriptione: „panicula compacta, spiculis 1-2 floris, floribus glu- 

mas non multum superantibus“. Etiam cum Ph. communis var. *ţ. steno- 



GRAMINEE 602 

phylla Boiss. îl. orient 5 p. 563 (188%) convenit: „folia abreviata angus- 
tissima linearia sape subconvoluta et pungentia“ (ex sententia clar. 

A. ă Degen) şi cu atât mai mult că și planta nostră, ca şi cea din 

Attica, locueşte prin dunele maritime pe lingă ape sărate. În Dobro- 

gea, prin dunele maritime de la "Tuzla pe lingă lacul Tuzla şi pe lingă 

Tichir-Ghiol. Destul de remarcabilă pentru flora nostră. 

2. Stilurile forte scurte sau aşia că stigmele par a fi sesile. 

18. POLYPOGON Des/ /. at. 1 p. 66. 

1. P. monspeliensis Desf. îl. atl. 1 p. 67 (1795); Koch syn. 

p. 901; Rchb. iconogr. germ. 1 fig. 170; Gren. (iodr. fl. fr. 3 p. 490; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 7 fig. 603. — (-) Maiu, lunie. Locuri josnice 

umede năsipose sau mlăştinose cu stufărie. În vecinătatea miărei 

la Constanţa către Mamaea. 

19. AGROSTIS /. gen. n. 8. 

$ 1. Glumelele egale sau aproximativ egale: Airagrostis Griseb. 

in Ledeb. fl. ross. vol. 4. 

1. A. densior Ilackel (in 1854 inedit. pl. in litt. ad. Arp. ă Degen 

1895 Novenb. pro var. A. Biebersteiniana). — (-) Maiu, lunie. Locuri 

ce rețin apele de ploi. şianţuri, gropi, pe lingă căi comunale între lo- 

nesti, Morleni şi Vultureaneca distr. Dimboviţa. Aflat în 1895 Maiu 29. 
Eacă coprinsul serisorei D-lui Hackel către Dr. A. Degen : 

„lerbuţa trămisă este o varietate de Agrostis DBiebersteiniana Claus 
„(beitr. zu fl. d. russ. reiches VIII p. 267 ann. 1551, synon. A. capil- 

„lavis M. Bieb. fl. t. e. 1 p.b5-non L., A. trichoclada Uriseb. in Ledeb. 

„fl. ross. 4 p. 439) pe care am primit'o âncă din 1884 prin D. Smirnow 

„din Barjon (Caucaziea) şi pe care îi am determinat-o drept A. Bie- 
„bersteiniana var. densior Hackel. Se distinge de tipica, ce există pe la 

„Sarepta în guberniea Astrachanului, nu numa prin panicula sa mai 

„densă, dar mai ales prin glumela inferioră ce este pubescentă, pe 

„când la tipica este glabră. S'ar puiea considera prin urmare ca specie; 

„însă mai există o a treia formă: var. pubiflora EHackel, care are ase- 

„menea glumelele pubescente însă panicula sa este fină şi filfăitore ca 

„la forma tipică; ea cresce in provineiea Harabagh. În vederea acestei 

„variabilităţi, nu cred necesar a propune o separație specifică. Des- 

„coperirea acestei rare specie în Româniea este de o mare importanţă 
„fitogeografică“. 1 

1. Înainte de a comunica planta acesta distinsului confrate din Budapesta, eu 
ti dasem numirea de Agrostis divaricatissima, De şi avend un aspect cam diferit de 
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2. Ulumela superioră cu mult mai scurtă de căt cea interioră: 

Euagrostis Uriseb. loco cit. 

2. A. alba [. spec.p.95; Schrad. [l. germ. 1 p. 209 tab. 2 fig. 1; 

Gren. Godr. îl. fr. 3 p. 430; Schlecht. Lang. deutsch. vol. 7 fig. 605. 

A. stolonifera f. |. spec. p. 93; Koch syn. p. 901; Rehb. icon. germ. 1 

fig. 133. — Vulg. /erba-câmpului. Ierba-contului.  Păiuşi. — 4, Lulie, 

August. Livedi, locuri cu ierbă, ograde de pomi, câmpuri, tuterişuri, pă- 

duri ; specie forle comună (Grec. enum. p. 61). — Severin; Baea-de- 

Aramă, Padeşi; Tismana, Tirgujiul; Craiova; Rimnie, Călimăneşti ; 

Argeşi; Stolnici, Brătăşiani, Netoţi; Câmpulung, Pajerea; Predeal, 

Buşteni, Sinaia ; Titu, Ghergani, Ciocăneşti, Perişi; Chitila, Bucureşti; 

Comana; Ploeşti, Câmpina; Văleni; Buzău; Focşiani ; Bacău; Piatra, 

Osloveni, Neamţu; Fălticeni, Cornu-Luncei; Birlad, Vaslui, laşi; Do- 

brogea. — Varieză mult; astfel: 

o. diffusa lost gram. austr. 4 tab. 55 (1809). Panicula ovală 

oblungă, laxă, difusă; florile mutice avend coldrea verde-palidă sau 

cuprină : A. stolonifera Hust |. e. tab. 56, A. alba var. pallens (aud 

fl. helv. 1 p. 187; — sau florile avend colorea violetă mai mult sau 

mai puţin intensă : A. varia Host. |. e. tab. 57 fig. sinistra. 

f. major Gaud. fl. helv. 1 p. 189 (1828). A. silvatica Host gram. 4 

tab. 54 Si vieaiti, Huds. fl. angl. (1762). A. gigantea Gaud agrost. 

helv. 1 p. Sl (1811); Koch syn. p. 902 ex p.; Rehb. icon. germ. 1 

tote cele lalte specii cunoscule ale genului Agrostis — luat în sensul cel mai larg — to- 

tuşi, în urma autopsiilor făcute, nu o puteam separa de acest gen, însuşind pe deplin 

caracterele sale esenţiale. Numirea specifică îi o dasem astfel, avend în vedere dis- 
posiliea paniculei sale răsfirată, deplin divaricată şi cu o mentinere cam rigidă. 
Aflându-ne în oare care necertitudine, am căutat a ne asigura dacă acestă graminee 

este sau nu cunoscută. De aceea ne am adresat prețioselor cunoștiinţe ale confratelui A 

Degen din Budapesta, considerând afinitatea ce există înlre flora câmpiilor ţerei nostre 

cu aceea a Ungariei şi credând că o asemenea plantă ar fi şi prin acea țară. Resultatul 

cercetărilor sale a fost acela-și cu al nostru întru ce priveşte genul; însă, pentru o con- 

vingere deplină, Domnia-sa a adresat planta nostră şi Profesorului Hackel, astă-di su- 

veranul cunoscălor al gramineelor, de la care avem sentența citată, Cu tote acestea, 
fie-ne permis să adăogăm următorea observatie : 

Pentru ca planta noslră să fie cu adevărat o varietate de Agrostis Bieberstei- 

niana Claus, trebue să semene exact cu acesta în tote priviotele şi să difere numa prin 

panicula densă şi prin pubescenţa glumelei inferiore. Însă comparată cu A, Bieler- 

sleiniana Claus — pe care o posedăm chiar din Sarepta—are cu totul chipul deosebit, 

precum a remarcat şi D. A. Degen; cu tote acestea, ea nu pole fi îndepărtată din 

grupa Airagrostis Griseb. La prima ochire forte mult se potriveşte cu Antinoria agro- 

stidea Parlat. prin taliea, panicula trichotomie-divaricată, prin forma, mărimea şi as- 

pectul spicuşidrelor ; însă diteră de acesta prin lipsa de tulpină lungă culcată şi stoloniferă 

cum şi prin spicuşiorele sale numa cu o flore hermafrodită şi sesilă. De Agrostis Bie- 
bersteiniana Claus. diferă prin portul stu relativ scundicel, robustior si rigidiuscul — 

iar nu înalt, subţire! şi flascid —,prin panicula su rigidiusculă şi curat trichotomicodi- 
varicată — iar nu diflusă, expansă şi fillăitore —, prin spicuşiorele sale elipsoide, ob- 

tuse, având glumele şi glumelele cu marginea mai pulin scariosă — iar nu lanceolate, 

ângustiore, acule și cu mult mai scariose, 
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fig. 136-non Roth tent. 1 p. 31 (1788). — Robust, inalt ca de 60-90 

cent., la bază uşior geniculat; foile late, plane, verdi, uşior scabre pe 
nervuri şi pe margini, ligula lung-protensă ; panicula ovată, forte amplă, 

densifloră şi difusă, spicusiorele de un verde palid sau cuprin cu /lo- 

vile mutice. 

“. pontica. — Robust, înalt ca de 70-90 «n, la bază puţin geni- 

culat şi cu stoloni puţini; foile forte ânguste, unele scurte şi plane, altele 

lungi canaliculate şi rigide, tote glaucescente şi forte aspre pe ner- 

vuri şi pe margini, ligula lung-protensă bifidă sau lacerată; panicula 

oblungă, contractată, condensată, avend un aspect general tirsiform 

lobat, de colore verde palidă sau cuprină. Prin locuri josnice umede 

sărate şi cu păpurişi, la Constanţa în faţa Tăbăcăriei de la Mamaea. 
3. coarctata Schur enum. transs. p. 733 (1866). A. coaretata 

Hoffm. deutsch. fl. 1 p. 37 (1791); Rehb. ic. germ. 1 fig. 154. — Prin 

locuri apătose, mlăştinose. Netoţi; Comana în valea Gurbanului jos 

spre Ştiubei. 
e. prorepens Koch syn. p. 902 (1844). A. alba f. stolonifera 

Smith engl. fl. 1 p. 93 (1824) excel. synon. Linnaei; G. Meyer. c. — 
Locuri josnice năsipose sau mlăştinose mai mult sau mai puţin scurse. 

Comana către Grădiştea ; Galaţi spre Brateşiu ; Constanţa pe la Tăbă- 

căriea de la Mamaea. 
4. patula Gaud. fl. helv. 1 p. 180 (1828). A.patula Gaud. agrost. 

helv. 1 p. 80 (1811); Rehb. ic. germ. 1 fig. 135.— Petrişiuri cu icrbă, 

pruntişiuri de periuri. Predeal. 
i. dubia. — A. dubia. Leers. fl. herborn. tab. 4 fig. 4 (1775), A. com- 

pressa Willd. in Ust. et Roem. bot. mag. vol. 11 p. 39 (1790); ejus spec. 

pl. 1 p. 308. A. decumbens Host. gram. 4 tab. Dk. Spicuşorele uşior 

aristate. — Câmpuri. Netoţi; Chitila, Bultea. 

2. A. vulgaris Wither. arrang. p. 132 (1776); Sehrad. fl. germ. 

tab. 2 fig. 3; Koch syn. p. 902; Gren. Godr. fl. îr. 3 p. 482; Rehb. ie. 

germ. 1 fig. 131; Schlechtd. Lang. deutsch. 7 fig. 606. A. stolomifera g. 

L. spec. p. 93 sec. specimina Ehrhartiana Upsalize Linnăei tempore 

lecta. A. vulgaris f. stolonifeva Koch |. e. — , Iunie, Iulie. Locuri nă- 
sipose pe lângă păduri, tuferişuri, păsciuni, (enaţe în regiunea mon- 

tană. Cracu-Bulzului; Culmea-Cernei, Cloşani, Ponoare; Olăneşti; Că- 

limăneşti, Ostrov, Stănişioara; Ghiţu; Buceei, Sinaia (Grec. enum. 

p.61); Predeal, Piatra-Mare ; Broşteni pe Neagra, muntele Bida, Schitu 

Rarcu; Neamţu pe la Vadurile-Doamnei. 
B. pumila. A. pumila L. mant. p. 31 (1762); Rehb. icon. germ. vol. 

gramin. fig. 132; Koch syn. ed. 3 p. 678. — Pe Ghiţu cu congenera sa. 
P, 

Grecescu D, Dr. — C. 1324, 41 
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3. A. Hornungiana Schur cster. bot. zeit. 1859 p. 45. A. cul: 

javis var. alpestris Sehur olim. A. vulgaris var. d. Hornungiana 

Schur enum. transs. p. 733 (1866). — Y, lulie, August. Finaţe şi păs- 
ciuni subalpine şi alpine. Predeal pe Piatra-Mare. 

Ş. 3. Glumela superioră forte scurtă sau lipsă (Tichodium 

Schrad.) 

4. A. canina |. spec.p.92; Koch syn. p. 903; Rehb. ie. germ.1 

[. 1283; Gren Godr. fl. fr. 3 p.483. TZrichodium caninum Sehrad. 

gram. 1 p. 198 (1806). Agraulus caninus P. Beauv. agrost. p.5 (1812). 
Trichodium avenosum et Tr. transsilvanicum Sehur enum. trans:. 

p. 736. Ir. caninum €. turfosum Schur |, c. p. 737. — Y, lunie- Au- 

gust. Prin locuri umede mlăştinose sau năsiposo-mlăştinose. Comana 
la Padina-lui Vasile; Buftea, Chitila pe Colentina. 

5. A. rupertris All. fl. pedem. 2 p. 237 (1785); Koch syn. 

p. 904; Rehb. ie. germ. î fig. 197 et litt. e. d.; Gren. Godr: fi. în. 3 

p. 485 ; Sehlechtd. Lang. deutsch. 7 fig. 609.— A. setacea Vll. dauph. 2 

p. 76 (1787). A. alpina Willd. spec. 1 p. 368 (1797)-non Scop f|. 

carn, (1772). Trichodium alpinum Sehrad. gram. 1 p.200.— 9, Iulie, 

August. In regiunea alpină pe culmile superiore. Godeanu; Negoiu ; 

Păpuşea; Buceei pe Caraimanu, pe Jipi şi la Oberşiea-lalomiţei (Knecht.) 

20. APERA dans. ap. P. Beaw. agrost. p. 31 

i. A. Spica venti DP. Deauv. agrost. p. 31 tab. 7 fig. 11 (1812); 

Koch syn. p.904%; Rehb.ic.germ. 1 fig. 125; Schlechtd. Lang. deutsch. 7 

fig. 610. Agvostis Spica venti L. spec. p.91; Gren. Godr. îl. fr.3 p. 486. 

— Vulg. Ievba-ventului. — O) Innie, lulie. Câmpuri, dealuri prin li- 

vedi, poeni, rărişuri. Severin, Balta, Costeşti, Baea-de-Aramă, Cloşani; 

Broşteni, Străhaea; Tismana; Tirgujiul; Craiova; Călimăneşti, Rim- 

nic; Predeal; Sinaia; Chitila, Bucureşti; Comana; Văleni, Slănic; 

Neamţu; Broşteni, Fălticeni; Botoşiani ; în Dobrogea asemenea. 
e 

21. CALAMAGROSTIS Ro. toni. fi. germ. 1 p. 33. 

$ 1. Spiculele constituite numa de câte o flore hermatrodită fer- 

tilă cu aristă dreptă. 

1. C. Epigeios lioth. tent. îl. germ. 1 p. 34 (1788); Koch syn. 

p. 905; Rehb. ic. germ. 1 fig. 154; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 475; Schl. 

Lang. deutsch. 7. fig. 615. Avundo Epigeios L. spec. p. 120; M. Bieb. 

(|. t. €. 2 p. 58. Arundo Calamagrostis All. fl. pedem. 2 p. 257 (1785); 

M. Bieb. fl. t.c. 1p. 75. — Vulg. Zrestie-mică. Trestie-de-câmpuri.— 
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]. lulie, August. Câmpuri, lunci şi margini de păduri. Baea-de-A- 

ramă ; Craiova; Rimnic; Netoţi, Alexandriea ; Stolnici; Comana; bu- 

eureşti, Chitila, Buftea, Perişi, Crivina; Ploeşti; Dealu-Mare prin vii; 
Predeal; Sinaia; "Tecuci, Măgureni; în Suceava pe Stănişoara; Mă- 

cin; "Tulcea; Constanţa. 
3. intermedia. — Avundo intermedia Gmel. îl. baden. L p. 266 

(1805); Koch 1. c. Calamagrostis Huebneriana Rehb, germ. exc. p. 27 

et in ic. germ. 1 fig. 156. Spiculele ânguste, pe mediloc verdi, pe mar- 

gine colorate cu dungă subţire oacheşe ; 
“. Reichenbachiana. C. glauca Rehb. germ. exe. p. 27 (1530); 

et in ic.germ. 1 fig. l55-non M. Bieb.l.t. c. 1 p. 79 (1808) sub Arundo. 

Spiculele ânguste cu totul verdi, de un verde glauc la început, de un 

verde auriu târdiu după maturitate, 

2. C. littorea DC. fl. fr. 6 p. 255 (1815); Koch syn. p. 905; 

Rehb. ic. germ. 1 fig. 152; Gren. Godr, fl. tr. 3 p. 475; Sehlechtd, 

Lang. deutsch. 7 fig. 614 Arundo Pseudophragmites Hall. fil. in ham, 

areh. 1 p. 11 (1796). A. efjusa Gmel. îl. baden. 1 p. 262 (1805). A. 

littovea Schrad. fl. germ. 1 p. 212 (1806). A. glauea M. Bieb, Îl. t. 

e. 1 p. 79 (1808). Calamagrostis laza Host gram. 4 p. 25 (1809). C. 

Pseudophragmites Baumg. enum. transs. 3 p. 211 (1816). — 4, Iulie, 

August. Petrişuri, pruntişiuri pe albia riurilor. Negoiu; Predeal, Bugş: 

teni, Poeana-Ţapului, Sinaia ; pe Teleajen la Văleni. 

Ş. 2. Spiculele, pe lângă florea hermafrodită, âncă cu o flore ru- 

dimentară pediceliformă şi perosă; arista geniculată. 

3. C. montana Ilost gram. p. 927 tab. 46 (1809); Koch syn. 

p. 906; Rehb. ic. germ. 1 fig. 146; Schlechld. Lang. deutsch. 7 fig. 619. 

Arundo varia Sehrad. fl. germ. 1 p. 216 (1806). Arundo montana 

Gaud. fl. helv. 1 p. 92 (1311). Calamagrostis varia Baumg. en. transs. 

3 p. 210 (1816); Geen. Godr. fl. îr. 2 p. 477. Degeuzia montana. P. 

Beauv. agrost. tab. 9 (1812). D. varia Kunth gram. 1 p. 242 (1835).— 

3. Iulie. August. Păduri în regiunea montană. Dimbovicioara; Buceci 

pe la Sinaia, Buşteni şi prin Valea-Albă; Predeal. 

4. C. arundinacea Roth. tent. fl. germ. 2 p. 89 (1789); Gren. 

Godr. flor. fr. 3 p. 478. Agrostis arundinacea |. spec. p. 91 (1762). 

A. pyramidalis Schult. osster. fl. 1 p. 188 (1794). Agrostis silvatica 

Georgi beschr. russ. reich. 3 p. 684 (1800). Arundo pyramidalis Sehult. 

cester, fl. 1 p. 188 (1794). Calamagrostis silvatica DU. fl. tr. 6 p. 953; 

Koch syn. p. 906; Schlechtd. Lang. deutsch. 7 fig. 620, C. pyrami- 
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dalis Host gram. 4% p. 25; Rehb. icon. germ. 1 fig. 144%. — Ă, lulie, Au- 

oust. Poeni de păduri, margini de păduri şi rărişiuri, în regiunea mon- 

lană. Valea Mânăstirei Bistriţa, Olăneşti, Coziea, Stănişoara ; Buceci 

pe la Buşteni, Sinaia (C. silvatica Grec. enum. p. 60); Broşteni pe 

Bistriţa şi pe Neagra. 

22, MILIUM 1. gen. n. 79 excl. spec. 

1. M. vernale M. bieb. fl. t. e. 1. p. 53 (15808); Rehb. icon. 

germ. 1 fig. 160; Ledeb. fl. ross. 4 p. 445; Boiss. fl. orient. 1 p. 510. 

Agrostis vernalis Poir. in Lam. eneyel. meth. 1 suppl. p. 259 (1810). — 

(2) Maiu, lunie. Pe coste petrose prin tuferişiuri. Verciorova la (ura- 

Slătinicului şi spre Gura-Văei (A. Degen)!; pe ruinele romane în gră- 

dina publică din Severin. 

2. M. etfusum |. spec. p. 90; Koch syn. p. 907; Behb. icon. 

germ. Î fig. 159; Ledeb. fl. ross. 4 p. 444; Boiss. fl. orient. 5 p. 510; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 7 fig. 624. M. Schmidtianum GC. Koch in 

linnaea vol. 21 p. 433 (1545). Agrostis efțusa Poir. in Lam. eneyel. 

meth. 1 suppl. p. 258. — Vulg. Meişior. Meiu pădureț. — Y. Maiu, lunie. 

Păduri, dumbrave umbrose. Cerneţi pe dealurile lorgutovei (Grec. enum. 

p. 61); Predeal; Comana în cale de la Padina-lui-Vasile către Valea- 

Palotă, frecuent ; Podul-Turcului. 

23. PIPTATHERUM /. Bea. agrost. p. 18. 

|. P. paradoxum P. Beauv. agrost. p. 15 (1312); Koch syn. 

p. 908; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 497; Boiss. voya. 2 p. 641. Milium pa- 

radozum L. spec. p. 90 (1762); Ledeb. fl. ross. 4 p. 445. Urachme 

virescens 'Trin. fund. p. 110 (1820). Piptatherum virescens Boiss. ÎL. 

orient. 5 p. 507. — d. Maiu, lunie. Păduri. Verciorova; Valea-Tesnei 

la Gaura-Fetei; Craiova; Comana. 

2. P. holciforme lhowm. et Sch. syst veget. 2 p. 3285 (1817); 

Boiss. fl. orient. 5 p. 508; Neilr. diagn. p. 15%. Agrostis holeiformis 

M. Bieb. fl. t. e. 1p. 5% (1808). Milium holciforme Spreng. syst 1 

p. 251 (1825); Ledeb. fl. ross. 4p. 446. Urachne grandiflora 'Trin. 

gram. unifl. p. 174 (1824). — 4. Maiu, lunie. Locuri petrose, munţi 

prin păduri şi tuferişe. Verciorova, Gura-Slătinicului pe la Cataracte. 

24. LASIAGROSTIS Link. hort. berol. 1 p. 99. 

|. L. Calamagrostis Link loc. cit. (1527); Koch syn. p. 909; 

Rchb. icon. germ. 1 fig. 167; Boiss. fl. orient. 5 p. 505; Sehlecehtd. 
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Lang. vol. 7 fig. 650. Agrostis Calamagrostis L. spec. p. 92. Stipa Ca- 

lamagrostis Wahlenb. 11. helv. p. 25. Calamagrostis argentea DC. 11. tr. 3 

p. 25 (1805) C. speciosa Host. gram. 4 tab. 45 (1809). — A, lulie, Au- 
gust. Locuri petrose prin văi montane. Valea-"[esnei la Gaura-Fetei. 

25. STIPA 1. gen. n. 90. 

1. S. pennata |. spec. p. 145 in sensi amplior; Koch syn. 

p. 908; Rchb. icon. germ. 1 fig. 165; Ledeb. fl. ross. 4 p. 450 prop. 

Boiss. fl. orient. 5 p. 502; Velen. fl. bulg. p. 604. 5. Tirsa Stev. in bull. 

soc. nat. mose. vol. 30 p. 368 (1857); Janka adat. erdelyor. floră in 

magyar. tud. akad. mathem. termesz. kozI. 12 kât. 1874 p. 169. S.pen- 

nata a. typica Lindem. fl. cherson. 2 p. 253. Cariopsa îşi are glumela 
externă cu linii perose numa în jumătatea sa inferioră. — Vulg. Colelie. 

Nagară. — d. Maiu, Iunie. Finaţe, locuri cu icrbă pe câmpuri, şesuri, 

dealuri, la locuri uscate sau aprice. Cârlăneşti în Teleorman ; Comana 

spre Băneasa şi Pruntu; Săruleşti, Ciulniţa, prin bărăgane frecuentă. 

2. S. Graffiana Stev. in bull. soc. nat. mosc. vol. 30 p. 368 

(1857); Boiss. fl. orient. 5 p. 503; Janka 1. e.; Velen. fl. bulg. p. 604. 

Ș. pennata B. Graffiana Lindem. fl. eherson. 2 p. 283. $. pulcherrima C. 

Koch in linnaea ann. 1848 vol. 5 fase. 4 p. 440. — Cariopsa mai mare, 

glumela externă are una din liniile p&rose mnergend până la virf, spa- 

țiurile glabre şi fără pensulă de peri la extremitate. — Vulg. Colefie. — 

4, Maiu, lunie. La locuri deschise pe costele munţilor la Verciorova. 

3. S. Lessingiana rin. et hupr. in mem. de Lacad. de 

Petersb.- VI ser. 7 p. 79 (1849); Ledeb. fl. ross. 4p. 450; Boiss. fl. 

orient. 5 p. 502; Janka loc. cit.; Velen. fl. bulg. p. 605; Lindem. fl. 

cherson. 2 p. 25%. Cariopsa de mărimea celei de S. pennata, însă peste 

tot părosă, perii culcaţi şi la extremitatea superioră constituind o pen- 

sulă. — 4, Maiu, lunie. Pe dealuri, şesuri prin livedi, finațe la locuri 

uscate. laşi; Botoşiani. 

4. S. capillata [. spec. p. 116; Sturm deutsch. fl. h. 26; Koch 

syn. p. 908; Rchb. icon. germ. 1 f. 166; Ledeb. Îl. ross. 4 p. 448; 

Boiss. fl. orient. 5 p. 500; Sehlechtd. Lang. deutsch. 7 fig. 628. — 

4, Maiu, lunie. Câmpuri, şesuri intinse. Prin bărăganul Ialomiţei; în 

Dobrogea pe la Măcin, Constanţa, Mangalia, Bairamdede. 

26. SESLERIA Scop. /. carn. ed. 1760p. 63. 

|. $. Heufleriana Schur sert, transs. n. 3101 (1853); ejus enum. 
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transs. p. 744 descripta; Neilr. diagn. p. 136; Velen. fl. bulg. p. 600. 

S. coerulea Baumg. enum. transs. 3 p. 228 (1846) et Auct. transs. 

plurim.-non Arduini specim. 2 p. 18 (1764). 5. transsilvanica Sehur 

in zool. bot. gesel. vol. 6 p.205 (1856); ej. enum. transs. p. 745 (1866). 

S. robusta Păvai cest. bot. zeit. ann. 1862 p. 214. S. argentea 3. nitida 

Vis. see. Boiss. [l. orient. 5 p. 567 etiam. Velen. loc. cit. (Conf. Janka 

west. bot. zeit. ann. 1867 „Sesleria“). -— 4, August. Stânci, dărâmături 

de stânci în regiunea subalpină, alpină. Muntele Ghiţu; Păpuşea ; Bu- 

ceci prin valea Peleşiului. 

2. S. coerulans Friv. in flora ann. 1836 part. 9 p. 438; Neilr. 

diagn. p. 135 ; Boiss. fl. orient. 5 p. 567; Velen fl. bulg. p. 601. S$. mar- 

ginata Griseb. spicil. rumel. 2 p. 442 (1844). S. Bielzii Schur verh. 

siebenb. ver. ann. 1850 p. 109. S.rigida Schur zool. bot. gesel. 1356 vol. 4 

p. 202-non Heuff. 5. rigida f. Bielzii Heutt. enum. banat. p. 191. $. ca- 

rulea Janka in Linnăa 1860 p. 6l5-non Arduin. (Conf. Janka cest. 

bot. zeit.1567 art. „Sesleria*). — 4,lunie, Iulie. Piscuri alpine. Buceci 

la Omu (Knecht. leg.); Ceahlău (Knecht. leg.); Rartu şi Pietrile-Doam- 

nei în Suceava (Br.)! 

3. S. rigida [leuff. in Rehb. germ. exc. p. 140 (1830); Rehb. 

icon. germ. 1 fig. 447; Heuff. enum. banat. p. 191 exclus. var. &; Neilr. 

diagn. p. 135; Boiss. fl. orient. 5 p. 5685; Velen. fl. bulg. p. 601. $. Hay- 

naldiana Sehur zool. bot. gesel. 1856 p. 207. 5. Heufleriana Bilz. land. 

vol. 3 p. 8% (1857). $. pseudorigida Schur enum. transs. p. 745. — 

YU. Maiu, lunie. Stânci în regiunea alpină. Buceci (Knecht.)! frecuentă. 

4. S. disticha Pers. syn. 1 p. 72 (18305)); Koch syn.p. 912; 

Rehb. icon. germ. gramin. fig. 1366. Poa disticha Wulf. in Jacq. 

collect. 2 p. 74 (1758); Sturm deutsch. h. 6. Oreochloa disticha Link. 

h. berol. 1 p. 44 (1827); Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 454. Poa seslerioides 

AI. fl. pedem. 2 p. 246 tab. 91 fig. 1 (1795).— 4, lunie, Iulie. Virfuri 

alpine, sol micaşist. 'Tutila subt Godeanu în Mehedinţi. 

27. KELERIA Pers. syn. 1 p. 97. 

1. K. cristata Pers. syn. 1 p.97 (1805); Sturm deutsch. h. 85; 

Koch syn. p. 912; Rchb. iconogr. germ. 1 fig. 174; Boiss. fl. orient. 5 

p. 574; Sehlechtd. et Lang. deutsch. 7 fig. 641. Ara cristata L. spec. 

p 94. Poa pyramidata Lam. illastr. 3 p. 153 (1791). P. cristata Willd. 

spec. pl. 1 p. 402 (1797). Dactylis cristata M. Bieb. flor. t. e. 1 p. 67 

(1808). Festuca cristata VII. dauph. 2 p. 93. — d, lunie, lulie. Fena- 
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țuri şi livedi pe câmpuri şi pe dealuri; specie comună. Verciorova, Se- 

verin, Iinova, Stirmina; Craiova; Rimnice; Stolnici; Netoţi; Vultu- 

reanca, Găeşti; Băneasa, Comana; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti (HK. 

glaucu trec. enum. p. 6l-non DC.); Perişi, Ploeşti, Câmpina ; Buztu; 

Tecuci; Berlad, laşi; Fălticeni, Sasca, Cornu-Luncei; Dobrogea. 

3. gracilis Koch syn.p. 912. Foile forte ânguste, spicu lung ângust 

subţire. Locuri deschise aprice. Comana. 

2. K. Fenzliana Schur est. bot. zeit.ann. 1557 p. 314; ej.enum. 

transs. p. 750. K. pseudoglauca Schur enum. transs.p.740 (1566). HK. albes- 

cens Schur |. e.-non DC. A. rigidula Simk. enuimn. transs. p. 570 (15836); 

Velen. fl. bulg. p. 610. — d. Iunie, Iulie. Coste schistose sau argilo- 

glareose; în regiunea subalpină. Buşteni pe malurile Prahovei, copios. 

3. transsi/vanica. K. transsilvanica Sehur cest. bot. zeit. ann. 1557 
p. 313; ejus enum. transs.p. 751; Simk. enum. transs. p. 571. — Văi 
subalpine, păsciuni alpine în Buceci (Knecht.) 

28. AIRA 1. gen. n. Srexp. 

Ş 1. Glumela externă la virftruncată sau denticulată, arista uşior 
geniculată şi la bază puţintel torsionată (Deschampsia P. Beauv.) 

1. A. ccespitosa |. spec. p. 9; Koch syn. p. 914; Rehb. icon. 

germ. 1 fig. 185; Schleehtd. et Lang. deutsch. 7 fig. 647. Deschampsia 

cespitosa P. Reauv. agrost. p. 91 (1812); Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 507 

var. 4 et f.; Boiss.fl. orient. 5 p. 531. Ara altissima Lam. Îl. fr.3p. 581. 

A. espitosa fi. pallida Koch 1. e. A. parviflora Thuill. îl. paris. ed. 2 

p. 38. — Vu'g. /irba-bălţei. Păiuşi. Pipiriguţă. — A, lunie, lulie. 
Livedi prin locuri umede, pe lingă apşore. Muntele Ghiţu; Rucăr pe 

muntele Dobriaşiu ; Sinaia (Grec. enum. p. 61), Buşteni, Predeal; 
Piatra pe la Pădurea Balaurului, valea Crăcoanilor pe la Osloveni şi 

Bălţăţeşti ; valea Barnarului; Schitul Rarcu. 
£. Andraei. — Dschampsia Andrei Aursw. ap. Andra în bot. zeit. 

ann. 1856 p. 205; Schur enum. transs. p. 753. 4ira alpina Both. tent. 

fl. germ. 2 p. 983 (1789)-non L. spec. p. 65 (1753). Deschampsia alpina 

Gaud. fl. helv. 1 p. 323. — Păsciuni alpine. Muntele Găinaţu-Mare şi 

Păpuşea ; Buceci (|. Barth, Knecht.)!, Predeal pe Piatra-Mare. 

2. A. flexuosa |. spec. p. 96; Koch. syn.p. 915; Rehb. icon, 

germ. 1 fig. 182; Schlechtd. Lang. deutsch. 7 fig. 648. Deschampsia 

flezuosa Griseb. spicil. rumel. 2 p. 457 (1544); Gren. Godr. ÎL. fr. 3 

p. 505; Boiss. fl. orient. 5 p. 551. Lerehenfeldia flexuosa Sehur enum. 

transs. p. 752, — d, lunie- August. Păduri, tuferişe, rărişiuri; în re- 
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giunea montană. Verciorova; 'Tirgujiul, Lainici; Călimăneşti, Goziea, 

Stănişioara; Ghiţu, Păpuşea; Sinaia (Grec. enum. p. 61); Predeal; Rartu. 

3. montana 'Trin. in mem. de Lacad. petersb. vol. 6 ser. 4 

suppl. p. 6; Ledeb. fl. ross. 4 p. 420, exelus. synon. Reichenbachii 1. — 

Levchenfeldia cuprina Schur cester. bot. zeit. ann. 1859 p. 327. — Umilă 

ca de 15-25*" inălţime, rizoma fibrosă, culmul erect subţire, roşietic 
şi pină la mediloc cu foi, foile bazilare stufose, capilare, convolute, ar- 

cuat-deflexe, scurte, glabre; panicula piramidală mică cu puţine flori, 

laxă, ramurile sale subţirele flexudse; spicuşiorele oblung-romboide 

sub-biflore de colâre cuprină, glumela externă cu aristă subgeniculată 

ce proemină din spicuşior. — Păsciuni alpine. Piatra-Mare. 

$ 2. Glumela externă la virf bicuspidă, spatele rotund, cu aristă 

ce porneşte din jumătatea inferioră şi care la bază este geniculată 

(Euaira Boiss.) 
3. A. capillaris Host gramin. 4 p. 20 (1509); Koch synops. 

p. 922; Rehb. icon. germ. 1 fig. 181; Boiss. fl. orient. 5 p. 929. Aira 

elegans Willd. in Gaud. agrost. helv. 1 p. 130 (1811); Gren. Godr. fl. 
fr. 3 p. 505 var. f. biaristata. — A. ambigua De Notaris in ann. sc. 
nat. tom. 3 (1844) 9 p: 365; Jord. pugil. plant. p. 145. Avena capillaris 

Mert. et K. deutsch. fl. 1 p. 573 (1823); Schiechtd. Lang. deutsch. 7 

fig. 676. — (O Maiu, lunie. 'Tuferişe, mărăcinişe, terâm cam mobil. 

Severin pe la Crihala ; Dealurile Cerneţului către Dumbrăviţa (Grec. in 

Br. prodr. p. 89); Baea-de-Aramă, Padeşi; Piteşti la Trivale. 

29. AVENA 1. gen. n. gr ex p. 

$ 1. Spicuşiorele la maturitate devin pendulate; glumele multi- 

nerviate. 
1. Florile fructificate la maturitate stau prinse în spicuşiore. 
1. A. sativa [.. spec. p. 118; Koch syn. p. 917; Gren. Godr. Îl. 

fr. 3 p. 510; Boiss. fl. orient. 5 p. 541; Schleehtd. et Lang. deutsch. 7 

fig. 655.— Vulg. Ovăs.— (0) Iulie, August. În cultură vulgarizat, adesea 

şi spontaneu din seminţe rătăcite (Grec. enum. p. 61). 

2. A. orientalis Schreb. spicil. p. 52 (1771); Koch syn. p. 917; 

Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 511; Boiss. fl. orient. 5 p. 541; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 7 fig. 656. — Vulg. Ovăs. — O) Iulie, August. În cultură ca şi 
precedentul, consideraţi totuna; subspontaneu din seminţe rătăcite. 

1. Aira monlana dată de Reichenbach in icon. germ. vol. 1 fig. 186 aparţine de 

A, cospitosa; ca atare este bine figurată şi semănă bine cu Aira alpina Roth. 
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3. A. strigosa Sclrcb. spicil. p. 52 (1771); Koch syn. p. 917; 

Rchb. ic. germ. 1 fig. 217; Gren. Godr. îl. fr. 3 p.511; Boiss. Îl. orient. 5 

p. 541; Schlechtd. Lang. fl. v. deulsch. 7 fig. 657. A. nervosa Lam. 

illustr, n. 1115 (1791). — Vulg. Odos. Oviz-prost. — (0) lulie, August. 

Câmpuri pe lingă drumuri, prin grâne şi în cultură. Birlad. 

2. Florile fructificate la maturitate, cel puţin cea mare, se des- 
prind din spicusidre. 

4. A. sterilis |. spec. p. 115; Koch syn. p. 917; Hehb. icon. 

germ. 1 fig. 219; Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 513; Boiss. fl. orient. 5 

p. 542; Sehlechtd. Lang. deutsch. 7 fig. 658, b. — (0 Iulie, August. În 

cultură şi subspontanee. Mizil. 

5. A. fatua |. spec. p. 118; Koch synops. p. 917; Rehb. icon. 

germ. 1 fig. 218; Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 512; Boiss. fl. orient. 5 

p. 543; Sehlechtd. Lang. deutsch. 7 f. 659. — Vulg. Odos. — 0) Lulie, 

August. Câmpuri, pe lingă grâne, locuri inculte. Craiova; Ciocăneşti, 

Chitila ; Gomana, Băneasa; în Dobrogea la Tulcea şi Constanţa pe ma- 
lurile mărei. 

Ş 2. Spicuşiorele la maturitate stau erecte ; glumele 1-3 nerviate. 

6. A. planiculmis Schrad. fl. germ. 1 p. 351 (1806); Koch 

syn. p. 918; Rehb. icon. germ. 1 fig. 211; Boiss. fl. orient. 5 p. 547; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 7 fig. 660. Avena latifolia Host. gram. 4 

tab. 32 (1809).— 4, Iulie, August. Poeni, prin locuri apătose, rovinose 

în regiunea subalpină. Buceci la Poeana-Stânei pe pogorişiul din valea 

Peleşiului; în Neamţu pe Grinţiesiu în Suceava pe Rartu. 

7. A. pubescens |. spec. 1665; Koch syn. p. 918; Rehb. ic. 

germ. 1 fig. 213; Gren. («odr. fl. fr. 3 p. 517; Boiss fl. orient. 5p. 544; 

Schiechtd. Lang. deutsch. 7 fig. 662 Prisetum pubescens Rom. Sch. 
syst. 2 p. 662 (1817). FJZeujjelia pubescens. Schurenum. transs. p. 760 
(1566).— Y. Iulie, August. Livedi pe costele munţilor. Predeal, Buşteni; 

Ceahlău (Knecht.); Hareu în Suceava (Br.) 

8. A. alpina Smith engl. fl. 1 p. 165 (1824); Kochsyn. p. 918; 

Rchb. ic. germ. 1 fig. 212; Sehlechtd. Lang. deutsch. 7 fig. 663. 7ri- 

setum alpinum Room. et Seh. syst. veg. 2 p. 663 (1817). Avena pre- 

usta Rehb. germ. exe. p. 140” (1530). A. adsurgens Schur herb. 

transs. /eujjelia pieusta Sehur enum. transs. p. 769. — Y, lulie, 

August. Poeni în regiunea alpină la locuri umede. Buceci prin Poeana- 

Stânei ; Harcu, 
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9. A. compressa |lcult. in flora ann. 1835 p.244; ej. enum. 

banat. p. 195 (1558); BRehb. ie. germ. 1 fig. 210; Neilr. diagn. p. 136; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 7 fig. 661. — , lulie, August. Livedi, 

poeni de păduri şi prin rărişiuri la locuri uscate, tari; Ciocăneşti, 

Chitila ; Comana şi Băneasa din Vlaşea. 

10. A. versicolor Vill. prosp. p. 16 (1779);ejuspl. dauph. 2 

p. 142 tab. 4%; Koch syn. p. 919; Sehlechtd. Lang. deutsch. 7 fig. 665. 

A. Seheuchzeri All. fl. pedem. vol. 2 p. 225 (1785); Rehb. ic. germ. 1 

fig. 208 ; Gren. Godr. îl. fr. 3 p. 517.— , Lulie. August. Păşeiuni în re- 

giunea montană alpină. La Păpuşea; Buceci pe Caraimanu (Knecht.) 

şi în Valea-Albă pe Costila. 

11. A. decora Janka term. fiiz. vol. Sann. 1584 p. 28; Simk. 

enum,. transs. p. 574. A. sempervirens Baumg. enum. transs. 3 p. 260 

(1546) et Auet. transs. plurim.- non Vill. A. Besseri Schur est. bot. zeit. 

ann. 1560 p. 73- non triseb. in Ledeb. fl. ross.4p. 415 (1852) A. Par- 

latori Fuss. transs. exe. p. 726. Heujjelia convoluta Schur enum. transs. 

p. 763 Arena coronensis Schur olim. — Y, Iulie, August. Stânci în 

regiunea montană petrâsă. Valea Oltețului la Polovaci pe sus. 

12. A. flavescens |. spec. p.118; Kochsyn.p. 921; Rehb. ic. 

germ. | fig. 204; Schlechtd. Lang. deutsch. 7 fig. 670. 7risetum 

flavescens P. Beauv. agrost. p. 883 tab. 18; Gren. Godr. fl. fr. 3p.593; 

Schur enum. transs. p. 757. Zrisetaria flavescens Baumg. enum. transs. 

3 p. 269. — 4, lunie, lulie. Păsciuni în regiunea montană. Olăneşti; 

Buşteni. 

f. purpurascens K. Richt. pl. europ. 1 p. 58. A.purpurascens DC. 

cat. hort. monsp. p. 52 (1813), A. alpestris DC. fl. fr.6 p.260 (1815)- 

non Host, A. flavescens ş variegata Gaud. fl. helv. 1 p. 337 (1828); 

Schur enum. transs. p. 758 sub Trisetum. A. Baumgartenii Steud. 

synops. | p. 233 (1855). A. carpatica Schur cest. bot. zeit 1858p. 22- 

non Host. Zrisetum rarium  Schur verh. siebenb. ver. 1851 p. 169; 

e). enum. trauss. p. 758. — Păsciuni alpine. Buceci (Simk. exsic.!) 

13. A. alpestris Ilost. gram. 3 p.27 (1505); Sturm deutsch. 

fl. h. 85 tab. 12; Koch syn. p. 921; Rchb. ic. germ. 1 fig. 201; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 7 fig. 671. Zrisetaria alpestris Baumg. enum. 

transs. 5 p. 264; Schur enum. transs. p. 759 (quoad var. d. glabres- 

cens). Tvisetum alpestre P. Beauv. agrost. p. 85; Sag. et Sehn. carp. 

centr. 2 p. 537. — Y, Iulie, August. Locuri cu ierbă pe stânci alpine, 

Buceci pe Costila în Valea-Albă. 
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14. A. carpatica Ilost. gram. 4 tab. 31 (1809); Baumeg. enum. 

transs. 3 p. 263; Neilr. Diagn. p. 137; Sag. et Sehn. carp. centr. 2 

p. 537; Simk. enum. transs. p. 575, Trisetum transsileanicum Steud. 

synops. p. 226 (1855)-non Schur. — Y, Iulie, August. Păsciuni alpine 

şi subalpine. Buceci. 

15. A. dubia Leers fl. herborn, 4l tab. 9 f. 3 (1775). A. tenuis 

Moench meth. p. 195 (1794); Koch syn. p. 920; Rehb. ic. germ. vol. 1 

fig. 197. A. triavistata VI. pl. dauph. 2 p. 148 tab. 4 (1797) sed male! 

Ventenata avenacea Koel. gramin. p. 973,274 (1802). Bromus triflorus 

Poll.fl. palat. p. 119(1786). Zrisetum tenue Rom. et Seh. syst. 2 

p. 657. — Q) Maiu, Iunie. Locuri uscate sau aprice, pe lingăcăi rurale 

şi pe lingă grâne. Ionești, Cacov a, Vultureanca forte lrecuentă. 

30. ARRHENATHERUM /. Beawy. agrost. p. 55. 

1. A. elatius Mort. et Koch deutsch. fl. 1 p. 546 (1823); Koch 

syn. p. 916; Boiss. fl. orient. vol.5 p.550; Schleehtd. Lang. deutsch. 7 

fig. 653. A. avenaceum P. Beauv. agrost. p.55 (1812); Bchb. ic. germ. | 

fig. 192. Avena elatior IL. spec. p. 117. Holcus avenaceus Scop. Îl. carn, 

p. 276 (ed. 1772). — 4. lunie, lulie. Livedi, păsciuni, poeni subalpine. 

Tirgujiul; Predeal, Azuga, Buşteni; Văleni (Grec. enum. p. 61); Bu- 

cureşti , Herestrău; Monăstirea Neamţu (Chania); Piatra pe Cerne= 

gura; Broşteni. 

31. HOLCUS 1. gen. n. 1146. 

1. H. lanatus L.spec.p. 1485; Kochsyn. p.916; Rehb.ic. germ. 1 

fig. 190; Boiss. fl. orient. 5 p. 532; Schlechtd. Lang. deutsch. 7 

fig. 651. Avena lanata DC. fl. fr. 3 p. 41 (1805). — Vulg. Flocoşică. 

Ierba-cailor. Olei. Ovăs-dulee. — Y, lunie- August. Locuri cu i6rbă, 

poeni de păduri, rărişiuri, drumuri. Verciorova, Valea-Bahnei; Cer- 

neţi; Tirgujiul; Craiova; Rimnic, Călimăneşti, Coziea, Stănişioara ; 

Câmpulung ; Predeal, Buşteni, Sinaia; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti 

(IL. mollis Grec. enum. p. 61); Văleni; Tirgu-Oenei , Slănic ; Osloveni, 

Bălţătesci ; Broşteni; Schitu-Rarcu. 

32. DANTHONIA DC. /. fi. 3 p. 32. 

1. D. decumbens DC. fl. fr. 3 p. 33 (1805); Gren. Godr. îl. 

fr. 3 p. 561. Triodia decumbens P. Beauv. agrost. p. 76 (1819); Koch 

syn. p. 923; Rehb.ic. germ. 1 fig. 435; Boiss. fl. orient. 5 p. 561; 

Schleehtd. Lang. deutsch. 7 fig. 679. Festuca decumbens |. spee.p. 110. 

Poa decumbens Scop. fl. carn. p. 69 (ed. 1772). Mehica decumbens 
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Web. spicil. p. 5 (1778). — Y lunie, lulie. Pe dealuri, pe lângă pă- 

duri. Craiova pe la Breasta. 

33. MELICA 1. gen. n. 62. 

Ş 1. Glumela glabră. 

1. M. altissima [|.. spec. 95; Hchb.germ. | fig. 439; Ledeb. fl. 

ross. 4 p. 399; Neilr. diagn. p. 137. M. sibirica Lam. enceyel. meth. 4 

p. 71 (1797). — 4, Maiu, lunie. Pe lângă pădure pe Dealu-Stirmina, 

insă abia câte-va specimene ; în Dobrogea prin tuferişiurile de la Ba- 
şibunar. 

2. M. nutans L. spec. 95; Koch syn. p. 924%; Rehb. ic. germ. 

l fig. 437; Boiss. fl. orient. 5 p. 586; Ledeb. fl. ross. 4 p. 399; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 7 fig. 633. M. montana Huds. fl. angl. p. 31 

(1762). — 4, Maiu, lunie. Păduri, văi umbrose în regiunea montană. 

Mânăstirea Stănişioara; Dimbovicioara; Sinaia pe plaiul Cumpătului 

(Knecht.), prin valea Peleşiului. 

3. M. picta (. Koch in linnăea tom. 21 (1548) pp. 396; Boiss. 

fl. orient. 5 p. 587; Janka adat. magyar. delk. in termesz. kozlem. 

XII kt. 1874 p. 157. M. nutans f. picta Griseb. in Ledeb. fl. ross. 4 

p. 400. M. viridiflora Czern. consp. pl. ucran. p. 73 (1859); Lindem. 

fl. cherson. 2 p. 291. — Y, Maiu. lunie. Păduri, tuferişiuri, crânguri. 

Conţeşti; Ciocăneşti, Tărtăşeşti (M. nutans Grec. in Br. prodr. p.4992- 
non L.); Mogoşoea. Comana. 

4. M. uniflora Retz. obser. 1 p. 10 (1779); Koch syn. p. 993; 

Rehb. ic. germ. 1 fig. 436; Boiss. fl. orient. 5 p. 587; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 7 fig. 652. M. Lobeli Vill. pl. dauph. 2 p. 59 (1787). M. 

nutans Poll. pl. palat. 1p. 79. — d, lunie, lulie. Păduri. Verciorova, 

Bahna ; Cerneţi pe dealuri, Străhaea; Craiova; Rimnic, Olăneşti, Co- 

ziea; Conţeşti, Câmpulung; Mogoşoea; Pastrea; Comana, Băneasa; 

Sinaia ; laşi; Neamţu (Chan.) 

Ş 2. Glumela pe margine ciliată sau peste tot perosă. 

5. M. ciliata [.. spec. p.97; Koch syn. p. 923; Rchb. ic. germ. 1 

fig. 455; Ledeb. fl. ross. 4 p. 397; Boiss. fl. orient. 5 p. 588 exclus. 

synon. M. glauca F. Schultz in flora ann. 1862 p. 462. M. flavescens 

Schur enum. transs. p. 764 (1866). Melica cihata a. Linnei Hackel 
in Hal. et Br. nachtr. zu flora nord cester. 1882 p. 29. M. nebrodensis 

Gren. (odr. fl. fr. 3 p. Bbl-non Parl. — M. tauvica C. Koch in lin- 

nea tom. 21 p. 395 (1848) este o uşioră varietate a formei genuine. — 
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A, Maiu, lunie. Pe lingă păduri, tuferişiuri, rărişiuri, locuri cu icrbă, 

locuri pietrose. Verciorova; valea Monastirei Bistriţa; Coziea, Stăni- 
şioara ; Dimbovicioara; Sinaia pe la Pustnicu; Monăstirea Cocoşi pe 

muntele Oglinda ; Babadagh, lenisala. 

6. M. transsilvanica Schur enum. transs. p. 764 (1866). M. 

cihiata Auct. transs. nonull. Simk. enum. transs. p. 576. M. ciliata f. 

varia Uriseb. in Ledeb. fl. ross. 4 p. 397 ap. Simk. |. e. M. lobata Schur 

enum. transs. p. 765 ex descriptione. — d, Maiu, lunie. Câmpuri, 

dealuri şi pe coste rupte. Tirgujiul; Tismana; Comana; Băneasa din 

Vlaşea; Birlad ; Galaţi. 

34. BRIZA 1. gen. n. 54. 

1. B. media |. spec. p. 103; Sturm deutsch. h. 2; Koch syn. 

p. 994 Rehb. ie. germ. 1 fig. 499; Boiss. fl. orient. 5 p. 592; Schlechtd. 

Lang. 8 fig. 685. — Vulg. /erba-sepurului. Parasin. Pilfăetoare. — 

d. lunie, lulie. Prin livedi, locuri cu ierbă, tuferişe, rărişiuri. Câmpu- 

lung, Hucăr; Ghiţu; Vulcana, Puciosa ; Predeal, Buşteni; Sinaia (Grec. 

enum. p. 61); Ciocăneşti, Perişi, Chitila, Bucureşti; Comana, Băneasa ; 

Bacău; Broşteni, Bida, Schitu Rarâu ; Birlad ; laşi; în Dobrogea pe la 

Tulcea, Nicoliţel, Babadag. 

35. ERAGROSTIS P. Beaw. agrost. p. 71. 

1. E. megastachya Link. hort. berol. 1 p. 187 (1827); Koch 

syn. p. 994; Rehb. ic. germ. 1 fig. 496; Boiss. fl. orient. 5 p. 580; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 8 fig. 687. Poa megastachya Kcel. deser. gra- 

min. p. 181 (1802). Pragrostis major Host. gram. 4 p. 14(1809). Briza 

Eragrostis L. spec. p. 108. — O) lulie, August. Prin porumbişti, mi- 

rişti vechi abandonate, drumuri pe la locuri cam năsipose. Severin ; 

Dealu-Stirminei ; Craiova; Topoloveni; Comana. 

2. E. pozoides P. Peauv. agrost. p. 71 (18192); Koch syn. 

p 994; Rchb.ic. germ. vol. 1 fig. 427; Boiss. fl. orient. 5 p. 580; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 8 fig. 688. E. minor Host. fl. austr. 1 p. 135 

(1827). £. poceformis Link hort. berol. 1 p. 187 (1827). Poa Fra- 

grostas |. spec. p. 100; Host gram. 2 tab. 69. — O) Iulie, August. 

Petrişiuri cu icrbă, locuri năsipose, pe lingă drumuri, curţi, grădini, 

pavagiuri, locuri ruderale; forte comună (Grec. enum. p. 61). Seve- 

rin; Craiova; Rimnic, Călimăneşti ; Ploeşti, Crivina; Ciocăneşti, Bucu- 

reşti; Comana; Buzău, Beceni, Mărgărişti (Pr. megastacha Grec. enum. 

p. 6l-non Link); Brăila, Galaţi; Dobrogea. 
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3. E. pilosa P. Beauv. agrost.p. 71 (1512); Koch syn. p. 925; 

Rehb. ie. germ. 1 fig. 494%; Boiss. (1. orient. 5 p. 581; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 5 fig. 639. E. verticillata Room. et Sch. syst. 2 p. 317 (1817); 
Rehb.1. e. fig. 425. Poa pilosa L. spec. p. 100; Host. gram. 2 tab. 68.— 

() lulie-Septembre. Petrişiuri cu ierbă, năsipuri, pavagiuri, curţi, gră- 

dini, şosele; cu cea precedentă, mai tardivă însă; forte frecuentă. Că- 

limăneşti; Ploeşti; Bucureşti; Comana; Buzeu; Brăila, Galaţi. 

36. POA 1. gen. n. 83 excl. spec. 

$ 1. Pedicelele spicuşiorelor forte scurte şi grose, totul formând 
spie strâns cilindroid sau lirsoid unilateral; glumele şi glumelele scle- 

rose; axa primară a spicului în zig-zag flexuosă dar nu cu excavații 

(Selerochloa P. Beauv.) 

1. P. dura Scop.Îl. carn. p. 70 (ed. 1772); Koch syn.p. 995; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. vol. 3 fig. 691. Scelerochloa dura P. Beauv. 

agrost. p. 93 (1812); Boiss. fl. orient. 5 p. 635; hehb.ie. germ. 1 

fig. 368. Cy nosurus durus L. spec. p. 105. — (0) Maiu, lunie. Locuri 
aspre, petrişiuri bătute, drumuri, şosele. Bucureşti; Comana; Slobo- 

ziea; Brăila, Galaţi; Dobrogea. 

$ 2. Pedicelele spicuşiorelor lungi şi subțirele filiforme sau capi- 
lare, totul formând paniculă largă şi laxă; glumele şi glumelele ier- 

bose ; axa primară a paniculei dreptă, neflexudsă (Fupoa Boiss.) 

1. Tulpina numa cu rădăcini fibrose, fără stoloni. 

* Axele secundare ce nasc din nodurile inferiore ale paniculei 

sunt câte 1 sau 2. 

2. P. annua |. spec. p. 99; Koch syn. p. 996 et 1029; Rehb. 

ie. germ. 1 fig. 387; Boiss. fl. orient. 5 p. 601; Sehleehtd. Lang. 

deutsch. 8 fig. 692. — Vulg. Piricea. Piruşior. — (0) Aprilie-Sep- 

tembre. Locuri cu icrbă, petrişiuri bătute şi cu icrbă, curţi, grădini, 

ograde de pomi; specie răspândită. Câmpulung ; Conţeşti; Bucureşti, 

Chitila, Ciocăneşti; Comana; Pasărea, Lehliu ; Sloboziea ; Brăila ; laşi ; 

Broşteni; Rarău. 

f. varia Koch 1. c.; Gaud. fl. helv. 1p. 243 (1828). P. supina 

Schrad. fl. germ. 1 p. 289; Rehb. ic. germ. 1 fig. 388. Diferă prin co- 

Jorea violetă a spicuşidrelor. 

3. P. laxa IHenke fl. sudet. p. 188 (1791); Sturm deutseh. h. 29; 

Koch syn. p. 926; Rehb. ie. germ. 1 fig. 395; Gren. Godr. Îl. în. 3 

p. 540; Schlechtd. Lang. deutsch. 8 fig. 693. P. elegans DC. îl. în. 3 
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p. 62 (1805). P. Jlexuosa Sim. 1]. brit. | p. LOL (1800). P. dolosa Janka 
st. bot. zeit. ann. 1364 p. 35%. — Y, lunie- August. Livezi, poeni, 

stânci cu icrbă în regiunea alpină. În Argeşi pe Moldoveanu ; Sinaia 

prin valea Peleşiului în fund (Knecht.), în Valea-Albă pe Costila şi 

Caraimanu destul de frecuentă. 

f. tremula. — P. tremula. Sehur enum. transs. p. 777 (1866). Stu- 

fosă. Tulpina rizomică avend câteva noduri ce dau fibre radicale, fără 

stoloni;, culmul ca de 30-40“ şi subţire, el şi foile flasce; ligula 
proeminentă ; panicula laxă, flascidă filfăitore, cam laterală; spicu- 

şiorele a câte 3-5 flori verdi sau violete pe spate. —Prin văile umede 
umbrose alpine. Buceci la S-ta Ana sus (Knecht.), prin Valea-Caraima- 

nului şi prin Valea-Albă. 

“. conferta Simk. enum. transs. p. 578 (1886). P. conferta Parlat, 

fl. ital. 1 p. 347 (1848). P. supina b. rigidula Schur enum. lranss. 

p. 778 (1866). Diferă de forma legitimă prin culmii sei mai drepţi şi 

rigidi, prin panicula sa rigidă ale cărei ramificații sunt apropiate şi 

florile astrinse. — Negoiu; Ghiţu; Buceci pe Costila. 

4. P. minor Gaud. fl. helv. 1 p. 253 (1828); Koch syn. p. 996; 

Rehb. ie. germ. 1 fig. 389; Gren. Godr. fl. fr. 3p. 539; Schleehtd. 

Lang. deutsch. $ fig. 694. P. supina Panz. in Sturm deutsch. h. 24 

(1812) -non Sehrad. 1. e. — d, Iulie, August. În regiunea alpină. Bu- 

ceci (Simk. exsic.!) 

5. P. bulbosa [. spec. p. 102; Koch syn. p. 927; Rehb. icon. 
germ. 1 fig. 555; Gren. (ode. fl. fr. 3 p. 543; Boiss. fl. orient. 5 p. 605; 

Sehleehtd. Lang. deutsch. $ £. 697. P. crispa Link. hort. berol. 1 

p. 104 (1827). — 9. Maiu, lunie. La locuri uscate aprice. Severin; 

Craiova; Rimnie; Piteşti; Ciocăneşti, Chitila, Bucureşti; Comana; 
Pastrea ; Sloboziea, Cornățel; Brăila, Galaţi. 

f. vivipara Koch syn. p.927; Rehb. ic. germ. 1 fig. 386 ; Schlechtd. 

Lang. deutseh. vol. 8 fig. 697, B et G. — Diferă prin florile sale trans- 

formate în muguri foliacei fertili. — Mai frecuentă de cât forma nor- 

mală şi forte comună prin totă ţera. 

6. P. alpina [.. spec. p. 99; Koch syn.p.927; Rehb. ic. germ. | 

fig. 392; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 5492 exclus. var. f; Boiss. fl.or.5 

p. 605 excel. var. 6; Sehlechtd. Lang. deutsch. 8 fig. 698. P. collina 

Baumg. enum. transs. 3 p. 236. P. coronensis Sehur enum. transs. 

p. 773 (18566). P. gelida Sehur enum. transs. p. 775. Poa subtilis et 
P- media Schur enum. transs. p. 776. — 4, lulie, August. Păsciuni 
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prin locuri uscate în regiunea alpină. Ghiţu; Păpuşea; Buceci ; Ceahlău 

(Knecht.) 
f. suba/pina Simk. enum. transs. p. 579 (1536). — P. subalpina 

Schur enum. transs. p. 775 (1866). — Buceci (Knecht). 

“. vivipara |. spec. p.99; Koch syn. p. 927; Schur enum. transs. 

p. 775. — Regiuni alpine. Buceci la Virful-cu-Doru, Furnica. 

7. P. ursina Velen. beitr. zur flora von bulgar. 1886; ejus 

flora bulgar. p. 624 (1891). — E, lulie, August. Păsciuni prin plaiuri 

alpine. Plaiul-Osliea în Mehedinţi pe laturile Riuşeţului la poalele 
Tutilei; Buceci (Knecht. leg. ann. 1892). 

8. P. violacea bell. appenă. ad fl. pedem.p. 8 (17992). Festuca 

pocformis Host. gram. vol. 2 p. 58 (1802). F. pilosa Hall. fil. in Gaud. 

agrost. p. 276 (1811); Koch syn. p. 940. F. rhetica Sut. Îl. helv. 1 

p. 56 (1802) exclus. synon. Scheuchzerii et Hallerii patris. Sehenodo- 

rus pocformis Rem. et Seh. syst. veg. 2 p. 705. — d. lulie, August. 

Păsciuni, plaiuri alpine. Buceci pe Piatra-Arsă (Knecht.) şi pe Fur- 

nica ; pe virful Pietrosului în Suceava (Br.) 

lei sunt în nume&r de câte 4-5, a rar câte 3. 

9. P. nemoralis [. spec. 102; Koch syn. p. 998; Rehb. icon. 

germ. 1 fig. 405; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 541; Boiss. fl. orient. 5 

p. 607; Schlecht. Lang. deutsch. 8 fig. 700. P. cinerea Vill. pl. dauph. 2 

p. 126 (1787). — Vulg. Ierbă-desă. — Y, lulie, August. Păduri, la lo- 

curi umbrose umede. Verciorova, valea Bahnei; Cerneţi prin dealu- 

rile lorgutovei şi pe Stirmina; Olăneşti; Riîmnic, Coziea; Comana pe la 
Fontâna-cu-Nucu şi pe la Stiubei; Câmpulung, Rucăr; Sinaia, Buş- 

teni (Grec. enum. p. 61); Broşteni prin cheile Barnarului. — Vari6ză : 

a. vulgaris Koch syn. p. 929; Rehb. |. e. et auct. Are aspectul 

verde-ierbaceu; culmi subţiri cam debili rădicaţi; foile ângust-lineare 

plane la virf acute; panicula laxă, aplecată. Este forma ce există prin 

pădurile umbrâse în localităţile citate; 
Ș. flaccida. Are aspectu verde ierbaceu ; culmi subţirei debili în- 

toemind stuf abundent flasc ce atirnă; foile foarte ănguste, filitorme, 

cam convolute, acute; panicula laxă. Pe stânci abrupte, fissuri de stânci 

în văi umbrose umede. Valea 'Țesnei; Lainici; valea Mânăstirei Bis- 
trița; Olăneşti ; Coziea pe la Şipote şipe Cirlige; valea Dimbovicioarei 

pe stânci Sinaia ; laşi la Socola. 
7. firmula Koch syn. p. 929. P. nemoralis las. IL: firmula Gaud. 
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11. helvet. 1 p. 239 etiam P. nemoralis VI coaretata UGaud. 11, helv. 1 

p. 241. P. coarctata Hall. fil.— Locuri cu icrbă, stânci cu ierbă in regiu- 

nea alpină şi în regiunea montană inferioră. Călimăneşti pe munţii 

vecini ; Buceci pe Jipi (Knecht.) 

10. P. palustris |. syst. nat. ed. X p.574 (1759); Roth tent. 

fl. germ.2 p. 117. P. serotina Ehrh. beitr. 6 p. 36 (1791); Gren. Godr. 

fl. fr. 3 p.D42. P. fertiis Host gram. 3 p. 10 (1805); Koch syn. p. 929; 

Boiss. fl. orient. d p. 608; Sehlechid. Lang. deutsch. 3 fig. 701. P. an- 

gustifolia Wahlenb. îl. upsal. n. 66 (1320); Rehb. ic. germ. 1 fig. 410, 

411 et 412-non L. P. effusa Kit. in Schult. oester. fl. ann. 1814 vol. 1 

p. 2927. — d. Lunie, lulie. Prin livedi la locuri umede sau ude. Ale- 
xandriea, Netoţi; Comana; Bucureşti, Chitila, Buftea, Crivina; Pre- 

deal; Broşteni pe Bistriţa. 

Mi. P. trivialis [. spec. p. 99; Koch syn. p. 930; Rehb. icon. 

germ. 1 fig. 4185 et 419; Gren. (ode. fl. fr.3 p.545; Boiss. fl. orient. 5 

p. 602; Sehlechtd. Lang. deutsch. vol. 8 fig. 704. P. scabra DC. f[. 

fr. 3 p. 59 (1805). — Vulg. Firuţă. Fîn. Fin-de-livedi. — Î. Maiu- 

lulie. Livedi, locuri cu ierbă, pe câmpuri, prin ograde şi prin rărişiuri; 

specie forte comună (Grec. enum. p. 61). Verciorova, Bahna; Severin; 

Craiova; Comana; loneşti, Cacova; Bucureşti, Chitila, Ciocăneşti ; Pe- 

rişi; Ploeşti; Lehliu, Sloboziea, Feteşti; Bacău; Vaslui, laşi; Neamţu; 

Făliiceni ; Dobrogea. 

6. colorata. Panicula expansă, florile pe partea dorsală de un 

violet-inchis. — Livedi subalpine. Predeal, Buşteni. 

12. P. hybrida Gaud. agrost. 1 p. 215 (1811); Koch syn. p. 

930; Rchb. ic. germ. vol. 1 fig. 493; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 546. — 

Festuca montana Sternberg et Hoppe denksehr. d. regensb. bot. gesel. 

1818 p. 95 fide Koch 1. c.— d, Lulie, August. Păduri, prin făget şi bră- 

det, în regiunea montană subalpină. Predeal la Piatra-Mare, pe laturea 

despre valea 'Temeşiului în Transilvania. 

2. Tulpina dotată şi cu stoloni culeaţi mai mult sau mai puţin 

lungi. Nodurile inferidre ale paniculei tot cu câte 3-5 axe secundare. 

13. P. pratensis [. spec. p. 99; Koch syn. p.931; Rchb. icon. 

germ. 1 fig. 415; Gren. Godr. Îl. îr. 3 p. 544; Boiss. fl. orient. 5 p. 

601 ; Schlechtd. Lang. deutsch. 5 fig. 705 A, B. — Vulg. Fin. Firuță. 

Floarea-fînului. — Livedi, locuri cu ierbă, pe câmpuri, dealuri, poeni; 

specie forte comună (Grec. enumn. p. 61). Muntele Ghiţu; Câmpu- 

lung; Comana; Bucureşti, Chitila, Ciocăneşti, Perişi; Ploesti; Pasărea, 

Grecescu D. Dr, — C. 1924, 42 
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Lehliu ; Slobozica, Feteşti; Buzeu; Bacău; Birlad; laşi; Neamţu (Chan. 

exsic.); Dobrogea. — Varicză: 

d. vulgaris Gaud. (l. helv. 1 p. 255 (1828) et Auct. supracit. 

Curat verde sau cam cenuşie, are tote foile plane, cele radicale de 

lăţime aprope cât şi cele caulinare; panicula expansă sau, a rareori, 

confertă. 

$. angustifolia Smith Îl. brit. p. 105 (1804); Koch syn. p. 931; 
Rehb. ic. germ. 1 fig. 413; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 543; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. Sfig. 705 sub litt. C.D ; P.angustifolia L. spec. p. 99.—Cu- 
rat verde, adesea cam cenuşie, are foile radicale şi inferiore forte ân- 

guste, setaceo-convolute şi cu mult mai ânguste ca cele superidre 

care adesea se găsesc plane; panicula expansă, sau uneori confertă: 

P. strigosa Hoftm. deutsch. fl. 2 p. 44 (1504); Rehb. icon. germ. 1 

fig. 414; florile verdi. 
'[. variegata. 'Tote caracterele şi portul celei precedente, pani- 

cula expansă; însă, florile pe partea dorsală sunt de un violet-închis, 

pe margine verdi. — Livedi subalpine. Predeal, Buşteni. 

14. P. compressa |. spec. 101; Koch syn.p. 921; Rehb. ic. 

germ. 1 fig. 401; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 543; Boiss. fl. orient. 5 

p. 602 ; Sehleehtd. Lang. deutsch. 3 fig. 707. Poa complanata Schur. 

enum. transs. p. 770 (1866). — d. lunie, Iulie. Petrişiuri pe coste 

rupte, locuri umede sau apose. Călimăneşti ; Sinaia, Predeal. 

37. GLYCERIA A Brow. prodr. 1 p. 170. 

1. G. aquatica Wahlenb. fl. gothob. p. 18 (1820); Rehb. icon. 
germ. 1 fig. 379; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 533. Poa aquatica L,. spec. 

p. 95. Glyceria spectabilis Mert. et Koch deutsch. fl. 1 p. 556 (1823); 

hoch syn. p. 932; Boiss. fl. orient. 5 p. 613; Sehlechtd. Lang. deutsch. 

S fig. 708. Hydrochloa aquatica Hartm. gramin. suec. p. $ (1519). — 

4. lunie, lulie. Locuri băltose, mlăştini cu stufărie; specie freeuentă. 

Valea Argeşelului pe la Clucereasa; Alexandriea, Netoţi; Comana ; 
(iocăneşti, Chitila, Herestrău ; Buftea, Perizi; Galaţi; laşi; Broşteni. 

2. G. fluitans h. Brow. prodr. 1 p. 179 (18310); Koch syn. 

p. 952; hRehb. ic. germ. vol. 1 fig. 380; Gren. Godr. fl. fr. 3p. 531; 

Boiss. fl. orient. 5 p. 613; Schlechid. Lang. deutsch. 8 fig. 710. Fes- 

tuca Țluitans L. spec. p. 111; Schreb. gram. p. 37 tab. 3. Poa fluitans 

Scop. Îl. car. p. 106 (1772). Hydrochloa  fluitans Host. gram. 1 

p. 141 (1801). — 4, Iunie, Iulie. Mlăştini turfacee, stufării băltose, ape 

stagnante. Comana pe Cilnişte, la Padina-lui- Vasile, valea Gurbanu- 



GRAMINEA 623 

lui pe la Ştiubeiu; Bucureşti pe Colentina la Băneasa şi Herăstrău; 
Mogoşoea, Chitila; Ciocăneşti, Ghergani (Grec. enum. p. 61); Perişi. 

f. nemoralis Uechtr. et Kârn. in bot. zeit. ann. 1866 p. 121; 
Sehlechtd. Lang. deutsch. vol. 3 p. 58; Sag. et Sehn. carp. centr. 2 
p. 548. — Prin zăvoiu la Rimnic; pe subl Buceci; pe la Buşteni, Azuga 
(Knecht.); Predeal. 

3. G. plicata Frics. nov. mant. 3 p. 176 (18492); Koch syn. 
p. 932; Rehb. ie. germ. 1 fig. 381; Gren. Godr. fl. fr, 3 p. 531; Boiss. [l. orient. 5 p. 614; Schlechtd. Lang. deutsch. $ fig. 709: Sag. Schn. 
carp. centr. 2 p. 548. G. fluitans fi. plicata Griseb. în Ledeb. fl. ross. 4 
p. 588. — d, lunie, Iulie. Şianţuri, gropi cu apă şi cu stufărie, mlăş- 
tini; prin văile subalpine inferigre. Broşteni pe Neagra, Sabasa. 

4. G. distans Wallenb. fl. upsal. p. 36 (1820); Koch syn, p. 932; Rehb. icon. germ. 1 fig. 375; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 536; Schlechtd. Lang. deulseh. 8 fig. 711. Poa distans L. mant. | p. 32 
(1767). 2. salina Poll. pl. palat. 1 p. 89 (1776). Hydrochloa distans Hartm. gram. suec. p. 24 (1838). Atropis distans Griseb. in Ledeb. fl, 
ross. 4 p. 388 (1853). — 3, Maiu- Iulie. Năsipuri umede supuse inun- 
daţiei, pe lingă țermuri maritime. Constanţa pe lingă lacul de la Tă- 
băcărie ; Iaşi pe la lunca Birnovei. 

£. convoluta Boiss. fl. orient. 5 p. 615. 6. convo/uta Fries. novit, mant. 5. — Câmpuri pe lingă locuri sărate: Brăila intre Monument şi 
Lacul-Sărat. 

38. CATABROSA P. Bea. agrost. p. 07. 
|. C. aquatica P. Beauv. agrost. p. 97 (1812); Gren. God. fi, Îr. 3 p. 529; Boiss. fl. orient. 5 p. 976. Aira aquatica L. spec. jo So) 

Glyceria aquatica Presl. fl. cech. p. 29 (1819)-non Wahlenb.; Koch Syn. p. 933; Sehlechtd. Lang. deutseh. 8 fig. 714. G. airoides Rehb. 
icon. germ. 1 fig. 374. — Y, lunie, Iulie. Locuri mlăștinoze; specie 
vulgară. Valea Doamnei pe la Clucereasa; Ghergani: Bucureşti pe Co- lentina pe la Băneasa şi Herăstrău (Grec. enum. p. 61); Perişi prin va- 
lea Cociocului ; Comana; Panteleimon ; Predeal, Buşteni ; Podu-Tur- cului prin lunea Zeletinului. 

39. MOLINIA Scan: baier-. Te Ep. 994. 

Ș 1. Florile mutice, glumelele. fiind la virf obtuse. 
1. M. cerulea Momnch meth. p. 183 (1794); Koch syn.p. 933; Rehb. icon. germ. 1 fig. 372; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 560; Boiss. fl. 
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orient. 5 p. 612; Schlechtd. Lang. deutsch. 5 fig. 715. Ara corulea Li. 

spec. p. 95. Enodium cwvuleum Vaud. agrost. helv. 1 p. 145 (1811). 

Festuca covulea DC. Îl. fr. 3 p. 46 (1805).— d, lulie, August. Livedi 

montane în regiunea subalpină intferioră în locuri mlăştinose. Slănic, 

Tirgu-Oenei; Broşteni pe Neagra; Dorna pe Picioru-Arinului. 

Ş 2. Glumela inferidră carenată, la virf bidentată şi din carenă 
porneşte o mică aristă în formă de mucron, glumela superidră iarăşi 

carenată şi bifidă (Diplachne P. Beauv.) 
2. M. serotina Meri. et Koch deutsch. fl. 1 p. 585 (1823); Koeh 

syn. p. 934; Rehb. icon. germ. 1 fig. 432 sub Diplachne; Schlechtd. et 

Lang. deutsch. 3 fig. 717. Diplachne serotina Link. hort. berol. 1 p. 155 

(1827); Gren. («odr. fl. fr. 3 p. 559; Boiss. fl. orient. 5 p. 562. Festuca 

serotina L. spec. p. 11]. Agrostis serotina L. mant. | p. 30 (1767). — 

Y, lulie- Septembre. Pe coaste şi prin locuri tari petrose. Verciorova, 

Severin; Fălciu. 

40. DACTYLIS 1. gen. %. 

1. D. glomerata L. spec. p. 105; Sturm deutsch. h. 6; Koch 

syn. p. 934; Rchb. icon. germ. 1 fig. 364; Gren. Godr. fl. [r. 3 p. 559; 

Boiss. fl. orient. 5 p. 596; Schlechtd. Lang. deutsch. 5 fig. 7185. Bromus 

glomeratus Scop. Îl. carn. | p. 76 (edit. 1772). Festuca glomerata All. 

fl. pedem. 2 p. 252 (1785). — Vulg. Golomăţ. Nodurbsă.. — Y, lunie, 

lulie. Prin livedi şi la locuri cu ierbă, forte comună (Grec. enum. p. 62). 
Severin ; Craiova; Tirgujiul; Olăneşti, Rimnie; Câmpulung ; Comana ; 

Bucureşti, Chitila; Ciocăneşti, Perişi ; Predeal, Sinaia; Lehliu, Slobo- 

zica, Ciulnița ; Bacău; Peatra, Neamţu; laşi; Dobrogea. 

41. ZELUROPUS T':n. fund. agrost. p. 143. 

|. JE, littoralis Parlat. fl. ital. 1 p. 460 (1850); Ledeb. fl. ross. 4 

p. 369; Boiss. fl. orient. 5 p. 594%. Dactylis littoralis Willd. spec. pl. | 

p. 4085 (1797). Dactylis maritima Suttr. ap. Rehb. icon. germ. vol. | 

fig. 361. Agrostis pungens et Milium maritimum Pall. ind. taur.?— 9, lunie 

- Septembre. Prin locuri palustre turfacee salsuginose. Dobrogea la Ca- 

racoium prin mlaștinile de subt costa viilor. 

42. CYNOSURUS 1. gen. n. 87. 

1. C. echinatus [.. spec.p. 105; Kochsyn.p. 925; Rehb. icon. 

germ. 1 fig. 365: Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 562; Boiss. fl. orient. 5p.571: 

Schlechtd. et Lang. deutsch. 3 fig. 721. Ohrysurus echinatus P, Beauv, 
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agrost. p. 125 (1512). — 0 lunie, lulie. La locuri tari uscate inculte şi 

pe lingă căi. Vereiorova, Severin, Topolnița, Grădetu; Balta, Baea- 

de-Aramă, Cloşeani, Culmea Cernei, forte frecuent. 

2. C. cristatus |. spec. p. 105; Sturm. deutsch. h. 4; Koch 

syn. p. 934%; Rehb. ic. germ. 1 fig. 366; Gren. Godr. fl. fe. 3 p. 562; 

Boiss. fl. orient. 5 p. 570; Schiechtd. et Lang. deutsch. vol. S fig. 722. 

Phleum cristatum Scop. Îl. carn. edit. 1772 p. 57. —Y, Iunie, lulie. 

Prin livedi, locuri cu icrbă ; specie comună (Grec. enum. p. 62). Ver- 

ciorova, Bahna ; Severin; Craiova; Olăneşti, Rimnic; loneşti, Cacova, 

Vultureanca; Bucureşti, Ciocăneşti, Perişi; Filipești; Câmpulung, Rucăr, 

Valea-Muierei; Predeal, Sinaia; Văleni; Broşteni, muntele Bida, Rarcu. 

43. VULPIA Gel. /l. baden. 1 p. 8. 

|. V. pseudomyuros S0y.-Willm. ap. (odr. fl. lorr. 3 p. 177 

(1545); Rehb. germ. exc. 1 p. 27 (1830); icon. germ. 1 fig. 290; Giren. 

Godr. îl. fr. 5 p. 564. V. Myuros (mel. fl. baden. 1 p. 8 (1805); Rehb. 

icon. germ. 1 fig. 289; Boiss. fl. orient. 5 p. 628. Festuca Myuros Koch 

syn. p. 957 et Auct.-an L. spec.p. 1092 F. pseudomyuros Soy.-Willm. 

obs. p. 132 (1828). — (9 sau 3. Maiu-lulie. Locuri năsipose, petri- 

şiuri năsipose pe la rupturi de coste şi pe lingă drumuri. Verciorova, 

Severin, Şimian, Hinova; Craiova, Cârcea ; Rimnic, Călimăneşti. 

44. FESTUCA 1. gen. n. S8. 

Ş 1. Ovinee Hackel. Ligulele scurte, biauriculate ; limbul tutulor 

foilor convolut sau conduplicat, sau că numa foile caulinare au lim- 

bul plan; glumela externă are marginea forte ângust-scariosă şi la 

maturitate forte involută. 

A. Homofile.— Limbul tutulor foilor convolut sau complanal seti- 
form. Intravaginale 

|. Limbul prin uscare remâne cilindric sau convex pe ambe faţe, 

textura subepidermică constitue un selerenchim uniform ( Euovina 

Hack.). 

* Limbul foilor capilar sau filiform. 

1. F. ovina [. spec. p. 105 in sensu stricto ap. Hack. mon. fest. 

p. 82 (1882); Boiss. fl. orient. p. 617 lusus 1 excel. variet. et synon. 

Sibthorpii; Sag. et Schn. carp. centr. 2 p. 550 var. vulgaris genuina. — 

PF. ovina sg. vulgaris Koch synops. p. 935, exelus. forma tenuifolia 

mutica Sibth.; Rehb. icon. germ. 1 îlg. 294. — Vulg. Păiuşi. — d, lu- 

nie, lulie, Păsciuni, locuri cu icrbă în regiunea montană. Buceei 
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la Piatra-Arsă (Knecht.), pe Caraimanu şi Costila in Valea-Albă la 

Buşteni. 

2. F. supina Schur. enum. transs. p. 784 (1866). F. ovina var. 

supina Boiss. fl. orient. 5 p. 617; Sag. et Sehn. carp. centr. 2 p. 551. 

F. duriuseula var. alpina Wim. in Grab. fl. siles. p. 58 (1832)-non Sut. 

fl. helv. 1 p. 55 (1811). F. ovina var. alpina Gren. Godr. fl. îr. 3 p. 571. 

F. alpina Auct. transs. ex p.-non Sut. — Aduce mult prin făptură cu 

F. alpina Sut. (FE. Halleri Koch synops. p. 937 - non All.). — d, lulie, 

August. Păsciuni pe coamele şi plaiurile alpine. Godeanu, Scăriţa; 

Negoiu; Păpuşea; Buceci pe Piatra-Arsă şi pe Furnica (Knecht.); 

Ceahlău. 
3. oligantha Hackel monogr. festuc. p. 89 (1582). F. oligosaniha 

Schur enum. transs. p. 78% (1866). De statură cu mult mai mică şi mai 

subţire în tote părţile sale; panicula subţire şi contractă, spicuşiorele 

mici. Păsciuni alpine. Piatra-Mare. 

:* Limbul foilor mai groscior, juneiform. 

3. F. duriuscula [. spec. p. 1085; RHehb. ic. germ. 1 fig. 303; 

Heuft. enum. ban. p. 196. F. ovina var. s. duriuscula Koeh. syn. p. 938; 

Boiss. fl. or. 5 p. 617; Sag. et Schn. carp. centr. 2 p. 551. — 4, lunie, 

lulie. Locuri cuierbă, păseiuni; în regiunea moniană. Vereiorova; Va- 

lea- Barnarului la Păriul-Sec în Suceava (Br.) 

4. F. pallens lost. gramin. 2 tab. 883 (1502); Sturm deutsch. 

(|. h. 26. F. glauca Baumg. en. transs. î p. 224% (1816) et Auct. transs. 

-non Lam. diet. eneyel. 2 p. 459 (1789). F. ovina . auca Koch syn. 

p. 938.— d, Lunie, lulie. Prin fissurile stâncilor abrupte în văi montane 

umede umbrose. În cheile Barnarului. 

5. F. vaginata W. cet Kit. in Willd. enum. hort. berol. p. 116 

(1309); Heuff. enum. banat. p. 197; Rehb. ic. germ. Î fig. 313. F. ovina 

var. caginata Sag. et Sehn. earp. centr. 2 p. 552. F. amethustina Host. 

gram. 2 tab. 89 (1802)-non L. F. ovina 7. amethystina Koch synops. 

p. 938. PF. austriaca Hack. oest. bot. zeit. ann. 1878 p. 349. — d, Iunie, 

Iulie. 'Puferişiuri, poale de păduri pe costele munţilor de la Vârciorova 

spre gura Slătinicului; Olăneşti. 

2. Limbul foilor conduplieat setiform, prin uscare dobindeşte 

două faţe laterale lungitudinal sulcate, fiecare se vede a fi percursă de 

două nervure grose, uneori şi câteva suplementare, subţirele, ce result 

din textura sehlerenchimatică subepidermică : una ce ţine de nervura 
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mediana a limbului, cea laltă ţine de marginea faţei respective a lim- 

bului (Sulcata Hack.) 

6. F. valesiaca Sclileich. ap. «aud. agrost. helv. Lp. 242 (1511); 

hehb. icon. germ. 1 fig. 311. F. ovina var.3. valesiaca Koch syn. p. 938. 

F. ovina lus. 4 var. g. valesiaca Boiss. (l. orient. 5 p. 615. Culmii erecţi 

subţirei, foile filitorme cam ţepene de un verde glauc pruinos şi cam 

scabre pe a-locuri; spicalele glauco-pruinose. — d, Iulie, August. Bu- 

ceci pe Caraimanu (Knecht.) 

7. F. sulcata Ilack. monogr. festuc.p. 100 (1552). Fi ovina lus. 4. 

sulcata Boiss. fl. orient. 5 p. 618 exclus. variet. /! ovina var. sulcata 

Sag. et Schn. carp. cenlr. 2 p. 552. PF. duriuscula Fost. gram. 2 tab. 93 

(1802) -non Lin. F!. ovina var. glauca et var. pannonica Griseb. spicil. 

rumel. 2 p. 432 (1844). P. rupicola Heuft. enum. banat. p. 197 (1858). 

F.suleata b. barbulata Hack. loc. cit. p. 105. F. valesiaca d. rupicola Simk. 

enum. transs. p. 988. — d, lulie, August. Păsciuni în regiunea alpină 

pe muntele Ghiţu (Argeşi); Piatra-Mare (Prahova); culmea Rarcului. 

Ș. hirsuta. — F. hirsuta Host. gram. 2 tab. 85 (1802); Baume. 

enum. transs. 3 p. 243. /. Halleri Fuss. excurs. p. 738 et Auct. transs. 

nonull. F. valesiaca ce. hirsuta Simk. enum. p. 5885. Culmii subţirei 

erecţi sau uşior curbați la bază; foile filiforme scurte rigide sau cam 
moi de un verde uşior glaucescent nepruinose, unele scabriuscule; flo- 

rile adesea violet v&rgate pe spate şi la verf, au glumela mai mult sau 

mai puţin pubescentă, ciliată şi aristată. — Păsciuni alpine. Pe virful 
muntelui Ghiţu. 

%. colorata Schur enum. transs. p. 758 (1866) pro specie. Pani- 

cula mai laxă, spicuşiorele cu mai puţine flori dar florile mai mari, 

au glumela externă glabră şi mai aristată, la virf şi pe spate purpurie 

sau violacee. — Păsciuni montane. Predeal, Buşteni. 

d. megaphylla Schur enum. transs. p. 759 (1866) pro specie; ex 

descriptione. Culmii robuşti curbato-ascendenţi apoi erecţi; foile condu- 

plicate filiforme lungi sau forte lungi, moi, flascide, glabre, faţele mai 

lăticele, nervurele lor par mai subțiri şi adesea mai mult de două ; pa- 

nicula laxă, dar in urmă contractată ; spicuşiorele mai multiflore, florile 

comparativ mai micuţe, glabre, de un verde glaucescent cu oarecare 
purpuriu pe spate, glumela aristată. — Predeal, Buşteni. 

=. nana. Stutosă (ecespitosa), seundacă; culmii subţirei, ca de 5-7 

cent. înălţime, foile rigidiuscule, filiforme egalez 2/3 parte din înălţimea 

plantei; panicula mică, contractată cilindracee, glumelele uşior aris- 

tate, elabre. 'Totă planta are un aspect purpureo-violaceu intens, ne- 

pruinosă. — Pe virfurile CGeahlăului (knecht.) 
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8. F. pseudovina Ilackel mon. festuc. p. 102 (1852); ejusin A. 

Kern. sched. fasc. 1 n. 281. F. ovina lus. 4: sulcata, var. f. pseudorina 

Boiss. fl. orient. 5 p. 618. F. orina Host gram. 2 tab. 86 (1802)-non 

L. — F. ovina a. vulgaris Neilr. fl. von nied. cester. p. 73 (1859)-non 
Koch. F. pulchella Schur enum. transs. p. 785. — Vulg. Pătuşcă. — 

4. Maiu-lulie. Livedi la locuri uscate deschise, in regiunea câmpiilor. 

Verciorova, Severin; Tirgujiul ; Alexandria; loneşti;, Vultureanea ; Bă- 

neasa, Comana ; Bucureşti (/estuca duriuscula Grec. enum. p. 62-non 
L. nec alior.), Herestrău, Chitila; Ciocăneşti, Perişi; Ploeşti. 

f. angustifolia Hack. (sec. exemplar. ab N. Oborny în Baenitz 

herb. europ. ann. 1882 aservatur!). — Culmii subţirei, lamina foilor 

subţire, capilară, nepruinosă, fasciculele 3-file; spicuşiorele micutele. 

— Lived:, păsciuni montane. Muntele Ghiţu. 

. taurica Kern. ap. Hack. |. c. p. 104. /. ocina lus. 4: sulcata 
'[. taurica Boiss. fl. orient. 5 p. 618 (sec. descriptione et area geogr. 

austro-orientale). — Hădăcină fibrosă stufosă şi stoloniferă. Culmii ro- 
buşti, înalţi ca de 60-70 cent.; foile lăstarilor şi cele bazale forte 

lungi, 25-30 cent. rigide, verdi şi nepruinose, limbul complanat şi 

setiform are faţele cam lăticele, scabride, adesea percurse şi de câreva 

nervure forte subţirele p intre cele două legitime; glumele şi glumelele 

subulato-lanceolate lungicel aristate, verdi sau de un verde-palid lără 

nici o nuanţă pruinosă nici violacee sau purpurie. — Comana. 

B. Hetevofile.-—Limbul foilor ce pornesc din lăstarii radicali este 

convolut sau conduplicat filiform sau setiform, pe când limbul foilor 

caulinare este plan. Extravaginale. 
9. F. heterophylla Lam. fl. fr. ed. 1 p. 600 (17783); Koch syn. 

p. 939; Sehlecht. Lang. deutsch. Sfig. 731. F! duviuscula L. syst. nat. 2 

p. 96 -non spec. ed. 1753; Schrad. deutsch. fl. 1 p. 328. F. nemorum 

Leyss. in abhandl. der hall. naturf. gesel. 1 p. 368; Rehb. ic. germ.l 

fig. 325. — d, lunie, Iulie. Păduri în regiunea montană. — Pe Cracu- 

Bulzului; Muntele Cozia pe lingă Stănişioara; Predeal ; Rartu. 

10. F. rubra [. spec. 109; Koch syn. p. 929; Rehb. ic. germ. 

1 fig. 521; Boiss. fl. orient. 5 p. 621; Sehlechtd. Lang. 8 fig. 732; Sag, 

Schn. carp. cen!r.2 p.555.— d, lunie, lulie. Livedi, locuri cu icrbă, pe- 

trişuri; în regiunea montană.—Pe Bulzu; Muntele Ghiţu; Sinaia (Grec. 

enum. p. 62), pe Buceci (Knecht.), pe la Buşteni şi Predeal; Piatra- 

Mare ; Broşteni în Suceava (Br.) şi pe Stănişioara. 

f. fa/lax Sag. Schn. carp. centr. 2 p. 556. F. fallaz 'Thuill. fl. 
paris. p. 50 (ed. 1799). F. duriuscula Gaud. agrost. helv. Lp, 251 var. 
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a. ct $; E. rubra var. commutata Gaud. îl. helv. 1 p. 257 (1828). £. 

pseudorubra Schur enum. transs. p. 794 (1866). F. rubra var. cespi- 

tosa Hack. in acta mus. hist. nat. hung. 2 p. 292 (1878). — Livedi al- 

pine subalpine. Predal; Rartu. 

Ş 2. Varice Hack. Ligulele oblungi neauriculate; limbul foilor 

convolut sau conduplicat; glumele şi glumelele externe la virf şi pe 

margini forte mult lat-scariose, glumela fructiferă puţin şi tardiu are 
marginile involute. 

* Intravaginale. 

11. F. varia [lăenke în Jacq. collect. 2 p. 94 (1785); Koch syn. 

p. 940; Hchb. ic. germ. 1 fig.315; Boiss. fl. orient. 5p. 624; Schlechtd. 
Lang. deutsch. 8 fig. 733; Sag. et Scehn. carp. centr. 2 p. 553.—F. 
minor Schur enum. transs. p. 795 est forma alpina minor. — Y, lulic, 
August. Livedi subalpine quasi alpine. Buceci (Knecht.) 

12. F. xanthina hom. et Sch. syst. veg. 2. p. 721 (1817) et 
Auct. banat. hung. recent. / flavescens Host gram. 3 tab. 9 (1805)- 
non Bell. (1792); Heuft. enum. banat. p. 197. — I. lunie, lulie. Tufe- 
risiuri pe stânci abrupte în văi umbrose. Vaiea 'Pesnei la Gaura-Fetei. 

si Extravaginale (Amphigenes Janka). 

13. F. pilosa [lall. fil. in Sut. fl. helv. 1 p. 56 (1802); Sturm 

deutsch. h. 86 tab. 7; Koch syn. p.940; Rchb. ic. germ. vol. 1 fig. 318; 

Schlechtd. Lang. fl. v. deutsch. 8 fig. 737. /! poeformis Host gram. 2 

p. 58 (1802). Fi. rhaetica Sut. |. c. exclus. synon. Scheuchzeri et Halleri 
patris. oa violacea Bell. append. fl. pedem. p. $ (1792). Y, Iulie, 

August. Păsciuni alpine. Bucceci pe Piatra-Arsă (Knecht.) şi pe Furnica; 
pe virtul Petrosului în Suceana (Br. miss.) 

14. F. carpatica Dietr. nachtr. z. lex. d. gaertn. 3 p. 333 (1817); 

Sag. Sechn. carpat. centr. 2 p. 556. F! nutans Wahlenb. fl. carp. princip. 

p. 28 (1814)-non Host germ. (1809). F. dimorpha Janka est. bot. 
Zeit. 1866 p. 101. PF. pseudolaza Schur enum. tr. p. 796 (1866). Am- 
phigenes carpatica Janka in linnea ann. 1860 p. 619.— E, Iulie, Au- 
gu-t. Buceci prin Valea-Albă; Rartu spre culmea mare. 

Ş 3. Montane Hack. Ligulele oblungi neauriculate, limbul tulu- 

lor foilor plan, doar la început cele noi sunt convolute; marginile 

glumelelor forte ânguste scariose şi la maturitate uşior involute, 

15. F. montana M.bicb.fl.t.c. 3 p. 75(18319); Boiss, fl. orient.5 
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p. 626; Sag. et Schn. carp. centr. 2 p. 556. F. Drymeja Mert. et Koch 

deutsch. fl. 41 p. 670 (1823); Koch syn. p. 942; Rehb. ic. germ. 1 

fig. 325; Schlecht. Lang. deutsch. 3 fig. 740. F. silvatica Host. gram. 2 

tab. 73 (1502)-non VII. F£. lucorum Schur en transs. p. 797 (1866).— 

U, Iulie, August. Păduri in regiunea montană subalpină. Muntele Ghiţu 

în Argeşi; Predeal pe Susaiu. 

Ş 4. Bovine Hack. Ligulele scurte şi neauriculate, limbul tu- 

tulor foilor plan, lat sau lăticel; glumele şi glumelele la virf şi pe 

margini lat-scariose, marginile glumelelor externe la maturitate forte 

involute. 

16. F. elatior [.. spec. p. 75 ed. 1753; Koch syn. p. 943; Boiss. 

fl. orient. 5 p. 622 exclus. lus. 2; Sag. et Schn. carp. centr. 2 p. 557. 

F. pratensis Huds. fl. angl. p. 37 (ed. 1762); Rehb. ic. germ. 1 fig. 330; 

Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 581. Bromus elatior Kosl. descr. gram. p. 214 

(1802). Bucetum pratense Parn. great of. brit. p. 105 (1845). — 4. Maiu 

- lulie. Livedi, locuri cu ierbă, prin curţi, grădini, ograde; în regiunea 

câmpiilor, a dealurilor şi în cea subalpină inferioră ; frecuentă. Craiova; 

Corbeni pe Ghiţu; Câmpulung; loneşti, Cacova, Vultureanca; Co- 

mana ; Ciocăneşti, Bucureşti, Herăstrău (Grec. enum. p. 62); Crivina; 

Buşteni, Predeal. 

17. F. apennina De Not. repert. fl. lig. 2 p. 502 (1543). F. aus- 

tralis Sehur enum. transs. p. 798 (1866). F. elatior var. apennina. 

Hack. — I, Iulie, August. Stânci cu ierbă şi prin livedi montane. Bro- 

şteni pe Neagra, valea Barnarului, la Schitul şi pe culmea Rartului. 

18. F. arundinacea Schreb. spicil. fl. lips. p. 57 (1771); Koch 

syn. p. 943; Rehb. ic. germ. 1 fig. 334; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 580; 

Schlechtd. Lang. deutsch. $ fig. 744; Sag. et Schn. carp. centr. 2 

p. 557. F. elatior 3. L. spec. p. 111(1762). F. elatior lus. 2: arundi- 

nacea Boiss. fl. orient. 5 p. 622. Bromus arundinaceus Roth. tent. fl. 

germ. p. 141 (1788). Bucetum elatius Parn. |. c. p. 107. Poa Phone 

Scop. fl. earn. ed. 1772 p. 74 — Y, lunie, lulie. Livedi, la locuri umede. 

Bucureşti (/. giyantea Grec. enum. p. 62-non Vill.); Comana; Pre- 

deal; Piatra pe la Pădurea-Balaurului în părţile de jos; în Suceava 

pe Stănişioara la deal de Iesle. 

19. F. loliacea IHuds. fl. angl. p. 38 (1762); Koch syn. p. 943; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 3 fig. 745 tab. 1; F. elatiorx< Lolium perenne 
Auet. plur. £. elongata Ehrh. beitr. 6 p. 133 (1779). Glyeeria loliacea 
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Gren. Godr. Îl. Ir.3 p. 532. G. acuminata Sehur en. transs. p. 731 (1866). 
Lolium festucaceum Link. en. hort. berol. | p. 273 (1827).— 9, Maiu, 

Iunie. Livedi la locuri umedejosnice, Baea-de-Aramă prin Valea-Găinei; 
Comana prin lunca Câlniştei spre Grădiştea. 

20. F. gigantea VI]. dauph. 2 p. 110(1787); Koch syn. p. 943; 
Gren. Godr. îl. fr. 3 p. 582. Boiss. fl. or. 5 p. 623; Sehlechtd. Lang. 
deutsch. 8 fig. 743. Bromus giganteus L. spec. p. 114; Rehb. ic. germ. 1 
fig. 358. — Ş, lulie, August. Păduri, locuri umbrose, în regiunea mon- 
tană. Valea-Tesnei; Baea-de-Aramă; Cloşani ; Tismana; Coziea, Stăni- 
şioara ; Riu-Vadului; Câmpulung; Sinaia (F. silvatica Grec. enum. 
p. 62 quoad pl. ann. 1876 lecta-non Vill.), Buşteni, Predeal. 

45. BRACHYPODIUM /. Beawy. agrost. p. 100. 

1. B. silvaticum hom. et Sch. syst. veg. 2 p. 741 (1817); 

Koch syn. p. 914; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 610; Boiss. fl. orient. 5 

p. 697; Sehlechtd. Lang. deutsch. 8 1. 746. B. gracile Weig. obs. p. 15 
(1772); Rehb.ic. germ. 1 fig. 277-279. B. pinnatus 3. Rehb. ic. germ. 1 
fig. 281. Festuca sileatica Huds. îl. angl. p. 38 ed. 1762. Bromus pin- 
natus f. L. spec. p. 1l5 (1763). Triticum gracile Brot. fl. lusit. 1 
p. 121 (1804). — Vulg. Obsîgă. — Y, lunie- August. Prin păduri, dum- 
brave, tuferişiuri, locuri deschise. Verciorova, Gerneţi ; Tismana; Riu- 

Vadului ; Călimăneşti, Coziea, Stănişioara ; Sinaia (Grec. enum. p. 63); 

Comana; Pastrea; Fălticeni la pădurea Huşilor. 

2. B. pinnatum P. Deauv. agrost. p. 101 (1912); Koch syn. 

p. 944; Gren. Godr. Îl. fr. 3 p. 610; Boiss. fl. orient. 5 p. 658; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 8 fig. 747. Bromus pinnatus L. spec. p. 115. Festuca 
pinnata Huds. fl. angl. p. 48 (1762). Brachypodium pinnatum a. vul- 

garis Koch |. c. Triticum bromoides Wib. îl. werth. p. 11. Tr. pinnatum 

et Zr. gracile DC. fl. fr. 3 p. 84 (1805). — Vulg. Obsîgă. — , lunie, 
Iulie. Tuferişiuri, poeni, locuri deschise uscate sau aprice. Vereiorova, 
Cerneţi pe dealurile lorgutovei şi pe Stirmina; Curtea-de-Argeşi ; 
valea Cociocului spre Perişi ; dealurile Slănicului din Prahova ; Piatra 
pe lingă pădurea Oslovenilor, Bălţăteşti; Broşteni pe Neagra şi pe 
Bistriţa spre Barnaru. 

î. rupestre Koch syn. p. 644. B. rupestre Room. et Sch. syst. 

veg. 2 p. 737 (1817); Rehb. ie. germ. | fig. 280. B. cespitosum Rom. 

et Seh. 1. e.; Bchb. |. c. fig. 252. Bromus rupestris et Br. cespitosus 

Host gram. 4 p. 10 tab. 17 et tab. 18. — Tuferişiuri, pe costele pe- 

irose ale munţilor la Vereiorova,. 
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46. BROMUS 1. gen. n. 55. 

Ş 1. Spicuşiorele exagerat aristate, virful lor în epoca intlorirei 

se lăţeşte şi îşi desparte tlorile; glumele neegale şi puţin nerviate, glu- 
melele superiore pectinato-ciliate pe costele carenelor lor. Anuale. 

1. B. sterilis [. spec. p. 113; Koch syn. p. 949; Hehb. ic. 

germ. 1 fig. 339; Gren. Godr. fl. fr. 3 p.583; Boiss. (1. orient. 5 p. 645; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 5 fig. 761. B. distichus Moench meth. p. 192. 

DB. jubatus 'Ten. îl. napol. 3 p. 89. Schedonorus sterilis Fr. summ. veg. | 

p. 76 (1846). — Vulg. Obsigă. Orsigă. Osigă. Odae. Secărea. Ierba- 
ovăsului; tot asttel şi pentru cele următore. — (-) Maiu - lulie. Lo- 

curi aprice inculte, drumuri, coste. Tirgujiul; Bucureşti (Grec. enum, 

p. 62); Comana; Piatra pe Cernegura. 

2. B. tectorum |. spec. p. 114; Koch syn. p. 949; Rehb. ic. 

germ. | fig. 340; Gren. (G«odr. fl. fr. 3 p. 552; Schlechtd. Lang. deutsch. 3 

fig. 1692. Schedonorus tectorum Fries summ. veg. | p. 76.—(0) Maiu 

- August. Locuri cu icrbă, câmpuri, drumuri, curţi, grădini, şi prin lo- 

curi de cultură; forte frecuent. — Severin ; Craiova; Rimnic; Băneasa, 

Comana; loneşti, Vultureanca; Bucureşti, Chitila, Buftea; Sloboziea, 

Feteşti; Galaţi; Birlad; "Tulcea, Măcin, Constanţa. 

Ş 9. Spicuşiorele mediocru aristate, virful lor in epoca înflorirei 

este nelăţit, ângustat, moţat; glumele neegale şi puţin nerviate, glu- 

melele superiore pe eostele lor sunt uşior pubescente. Perenice. 

* "Tulpina fibrosă. 

3. B. ramosus Iluds. fl. angl. p. 40 ed. 1762; A. Gremli Îl. 

analyt. suisse p. 548; K. Richt. pl. europ. p. Il quoad synonym. B. 

serotinus Benek. bot. zeit. ann. 1845 p. 194. B. pseudoasper Schur 

enum. transs.p. 504% (1866). B. nemoralis Huds. fl. angl. p. 51 ed. 1715.— 

d, lunie, Iulie. Păduri în regiunea montană. Valea-Ţesnei la Gaura- 

Fetei; Buceci, Sinaia prin Valea-Peleşiului. 

4. B. asper Murr. prodr. stirp. gâtting. p. 42 (1770); Rehb. ic. 

germ. | fig. 561; A. Gremli fl. analyt. suisse p. 548; K. Richt pl. 

europ. 111 quoad synonym. Sehlechtd. Lang. deutsch. 8 fig. 755; 

Boiss. fl. orient. 5 p. 643. Festuca aspera Mert. et. Koch deutsch. fl. 1 

p. 675 (1823). Sehedonorus asper Fries bot. not. 1843 p. 131. -— 

d, Maiu, lunie. Dumbrave. Craiova; Comana. 

5. B. erectus Iluds. fl. angl. p. 49 (ed. 1762); Koch syn. 

p. 945; Rehb. icon. germ, 1 fig. 360; Gren, Godr, fl. fr. 3 p. 586; 



Boiss. (1. orient. 5 p. 644; Sehlechtd. Lang. deutsch. 5 fig. 759. DB. a- 

grestis Host. gram. | tab. 10(1805). B. angustifolius Sehrank baier. fl. 

p. 366 (1789). B. awvensis Poll. pl. palat. 1 p. 113 (1776)-non L. Fes- 

tuca montana Met. et Koch deutsch. fl. 1 p. 675 (1823). — d, Maiu, 

lunie. Livedi câmpene şi pe coastele munţilor. Predeal: Bucureşti: 

Brăila pe la Monument; Mânăstirea Neamţu (Chan.) ; laşi. 
3. transsilvanicus. Steud. syn. glum. | p. 320 (1855) el teste cl. 

Hackel ap. Velen. fl. bulg. p. 65. Perenic, stufos; vaginele rose, în- 

tregi sau reduse în firişiore desfăcute dar neimpislite; culmii subţirei 

erecţi; foile tote conforme, linear-ânguste, plane, verdi, pe nervure şi 

pe margini sparşiu-părose, încolo glabre; panicula laxifloră subnu- 

tantă, spicuşiorele mai micutele, glumele mai scurte şi glumelele mai 

puţin late de cum la forma genuină. — Livedi la locuri tari, aspre. Pre- 

deal; Bucureşti; Comana. 

** "Tulpina rizomă stoloniteră. 

6. 8. fibrosus Ilack. cest. bot. zest. ann. 1879 p. 207; Boiss. 

fl. orient. 5 p. 645; Velen. fl. bulg. p. 615; B. erectus f. glaber Schur 

west. bot. zeit. ann. 1860 p. 227 et in enum. transs. p. 804 (1566)- non 

Steud. syn. glum. | p. 320 (1855). B. lazus et B. vari gatus Sehur en. 

transs. p. 805- non alior. — d, Maiu, lunie. Tuferişiuri pe costele mun- 

ților. Vereiorova, Gura-Văei (A. Degen). 

7. B. inermis Leyss. fl. halens. p. 16 ed. 1761; Koch syn. 

p.949; Gren.Godr. fl. fr. 3 p. 587; Boiss.fl. orient.5 p. 642; Schlechtd. 

Lang. deuteh. 8 fig. 760. Festuca inermis DC. fl. în. 3 p. 49 (1805); 

Rehb. icon. germ. 1 fig. 335. F. Leysseri Moench. fl. hass. n. 82 

(1777). — I, lunie, Lulie. Livedi, locuri cu ierbă pe dealuri şi pe câm- 

puri; specie frecuentă. Netoţi, Alexandriea; Comana; Bucureşti; (io- 

căneşli, Buftea ; Crivina; Dealu-Mare; Birlad; laşi; Dobrogea pe la 

Caranasib, Constanţa. 

Ş 3. Spicuşiorele mediocru aristate, virfu lor la maturitate ne- 

lăţit, ângust şi moţat; glumele aproximativ egale multinerviate, glu- 

melele superiore pe costele carenelor pectinato-ciliate. Anuale. 

1. Spicuşiorele la maturitate avend florile pe marginea internă 

forte contractate aşia că nu se acoper una pe alta. 

8. B. secalinus [.. spec. p. 112; Koch syn. p. 9 var. i; 

Rehb. icon. germ. 1 fig. 353; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 588; Boiss. fl. 

orient. 5 p. 656; Schlechtd. Lang. deutsch. 8 fig. 750. p. elongatus 

Gaud. agrost. helv. 1 p. 805 (1811). B. hybridus Sehur enum,. transs, 
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p. SOL (1566). — (0 lunie, lulie. Locuri aprice, pe lingă drum pe la 

Verciorova, Uura-Văei şi pe la Tirgujiul. 

2. Spicuşiorele la maturitate avend florile imbricate, acoperin- 

du-se una pe alta. 

* Aristele r&mân delinitiv drepte şi dirigiate în sus. 

9. B. arvensis |. spec. p. 113; Koch syn. p. 947; Rehb. icon. 

germ. 1 fig.343; Boiss. fl. orient. 5 p. 655; Sehlechtd. Lang. deutsch. $ 

fig. 755. Serrafalcus arvensis Gren. (odr. fl. fr. 3 p. 588. Bromus 

fragilis Schur enum. transs. p. 305 et B. hyalinus Schur 1. c. (1866).— 

(-) lunie, lulie. Livedi, locuri cu ierbă, locuri de cultură, grădini pe 

câmpuri şi pe dealuri; specie vulgară (Bromus versicolor (Grec. enum. 

p. 62). — Craiova; Rimnie; Câmpulung; Netoţi, Alexandriea ; Vultu- 

reanca; Giurgiu, Băneasa, Comana; Bucureşti, Ciocăneșşti, Buftea; 

Ploeşti, Văleni, Câmpina ; Sinaia ; Broşteni. 

10. B. commutatus Schrad. fl. germ. 1 p. 353 (1806); Koch 

syn. p. 946; Rchb. icon. germ. vol. 1 fig. 347; Boiss. fl. orient. 5 
p. 654; Sehlechtd. Lang. deutsch. S fig. 751. Serrafalcus commutatus 

Gren. Godr. fl. fr. 3p. 589. Bromus simplex Gaud. agrost. 1 p. 236. 

DB. multiflorum Host. gram. 1 p. 10 (1500). — () lunie, lulie. Livedi, câm- 

puri, drumuri şi prin locuri cultivate. Balta, Costeşti ; Olăneşti; Netoţi ; 

Comana; Bucureşti, Chitila, Ciocăneşti; Perişi; Câmpulung; Broşteni. 

11. B. moliis |. spec. p. 112; Koch syn. p. 946; Rehb. icon. 

germ. Î fig. 545; Boiss. fl. orient.6 p. 653; Schlechtd. Lang. deutsch. 8 

fig. 753. Serrafalcus mollis Parlat. pl. rar. sic. etiam Gren. Godr. fl. fr. 3 

p. 590. Bromus affinis Dumoit. agrost. belg. p. 116 (1823). —()lu- 

nie, Iulie. Câmpuri, drumuri, curţi, grădini, locuri cultivate; frecuent 

(Grec. enum. p. 63). Cerneţi; Craiova; Rimnie; Comana; Netoţi, Ale- 
xandriea ; loneşti, Cacova, Vultureanea; Bucureşti ; Ciocăneşti, Buftea, 

Perişi, Ploeşti; Broşteni; laşi. 

î. effusus Schur en. transs. p. 502. — Broşteni pe pruntişiul 

Bistriţei, 

*:: Aristele chiar de timpuriu devin divaricate. 
12. B. patulus Mert. et Koch deutsch. fl. 1 p. 685 (1823); 

Koch syn. p. 947; Rehb. icon. germ. 1 fig. 344; Boiss. fl. orient. 5 

p. 655; Sehlechtd. Lang. deutsch. 8 fig. 756. Sevrafalcus patulus Parlat. 

fl. ital. | p. 349; Gren. Godr. fl. fr. 3 p.592. Bromus multiflorus Host. 

gram. 1 tab. 2-non Sm. B. commutatus M. Bieb. fl. t. e. 3 p. 77 
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(1519)-non Schrad. — O) Iunie, lulie. Câmpuri şi dealuri pe la locuri 

cu ierbă. Balta, Costeşti; Baea-de-Aramă, Clogeani; Uraiova ; Comana; 

Bucureşti; Perişi; Bacău; 'Tecuci. 

13. B. squarrosus |. spec. p. 112; Koch syn. p. 948; Rehb. 
icon. germ. 1 fig. 355; Boiss. fl. orient. 5p. 651; Schlechtd. Lang. 
deutsch. 3 fig. 757. Sarrafaleus squarrosus Bab. man. of. brit. bot. 

p. 275; Gren. Godr. Îl. fr. 3 p. 592. Bromus wolgensis M. Bieb. fl. 

t. e. 3 p. 78 (1819). — (OOsau G Iunie, Iulie. Locuri aprice fertile. 
Vereiorova, Severin; Olăneşti; Neamţu; Isaccea, „ocoşi, 'Lulcea ; 

Constanţa. 

f. villosus Koch syn. p. 948. B. villosus Gmel. fl. baden. 1 p. 229 

(1805). B. hirsutus Sehrank in denksch. das regensb. bot. gesel. 

ann. 1815 p. 161. DB. squarrosus fi. velutinus Rehb. icon. germ. 1 

fig. 356. — Cu forma genuină adesea împreună. 

'. megastachius. Spicuşiorele cu mult mai lungi,trecând peste 3", — 
(ura- Văei, Verciorova. 

Secțiea /[.— Rachisul (axa primară a inflorescenţei) cu excavati; 
laterale în care sunt aşedate spicuşiorele sesil inserate. 

Subseeţiea 1. Câte 2-6 spicuşiore de fiecare excavaţie. 

47. HORDEUM 1. gen. n. 95. 

$ 1. Spiculele ternate: cea medie unifloră, hermafrodită. sesilă 
sau stipitată ; cele laterale uniflore, mascule sau neutre, cu flori rudi- 

mentare şi stipitate. 

: Plorile laterale mascule nearistate, cele intermedii aristate. 

1. H. vulgare [. spec. p. 125; Koch syn. p. 954; Gren. Godr. 

Îl. fr. 3 p. 594; Sehlechtd. Lang. deutsch. vol. 8 fig. 787. — Vule. 

Ora. — (9 Maiu, lunie. De origină asiatică şi de antică cultură în Orient 

şi Europa; cultivat, vulgarizat şi subspontaneu, în tolă Româniea, ex- 

cepţie de regiunea montană răce. 

2. H. murinum |. spec. p. 126; Koch syn. 955; Rehb. icon. 

germ. 1 fig. 249; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 594; Boiss. fl.orient. 5 p. 686; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 3 fig. 792. — Vulg. Orzu-şidrecilor. — (0) lu- 

nie- August. Prin locuri aprice necultivate, pe la drumuri, pe lingă 

ziduri vechi, prin păragini şi pe câmpuri; specie forte comună la noi 

(Grec. enum. p. 63). Severin, Vinju-Mare; Calafat; Graiova; Drăgăşiani, 

Rimnic; Stolnici, Piteşti; Găeşti, Ionești, Vultureanea; Băneasa, Co- 
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mana; Bucureşti, Ciocăneşti; Ploeşti, Câmpina; Buzău ; Feteşti; Brăila, 

Galaţi : Tecuci, Birlad, iaşi; Botoşiani; în Dobrogea frecuent. 

Ş 2. Spiculele uniflore, glumele și glumela inferioră aristate. 

3. H. caput Medusze Ilack. in nat. pfl. 2p. 53 (1887); A. 

Degen in litt. 1595. Elymus caput Meduse L. spec. p. 125; Boiss. fl. 

orient. 5 p. 691. Fi. cvinitus Auct. plur. quoad fl. banat. et roman. - non 

Sehreb.— (0) Maiu, lunie. Prin locuri uscate aprice, pe câmpurile în- 

tinse, pe lingă căi şi grâne. Severin spre Verciorova (A. Degen)! Sla- 

tina, Potcoava şi Stolnici; Craiova pe la Valea-Bisericei, Segarcea ; 

loneşti, Cacova, Vultureanca. 

4. H. europzeum (All. fl. pedem. 2 p. 260 (1735). Elymus eu- 

ropeus |. mant. 1 p. 35 (1767); Koch syn. p. 954; Rehb. ie. germ. | 

fig. 246; Boiss. fl. orient. 5 p. 690; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. $ 

fig. 735. Hordeum silvaticum Huds. fl. angl. ed. 2 p. 57 (1778). Cuvizra 

europa Kcel. deser. gram. p. 328 (1802). — Orz-pădureţ. — , lu- 

nie, Iulie. Prin păduri umbrâse, dumbrave, făget. Costeşti pe muntele 

Băiu în Mehedinţi, (loşani pe Culmea-Cernei, pe Osliea şi Gracu-Bul- 

zului; Mânăstirea Tismana; valea Jiului pe la Lainici şi la Păiuşa; 

Sinaia prin valea Peleşiului; Comana spre Padina-lui-V asile în pădure. 

48. ELYMUS 1. gen. n. gb ex. p. 

1. E. sabulosus JM. Bieb. fl. taur. cauc. 1p.81 (1508); Ledeb. 

fl. ross. 4 p. 332; Boiss. fl. orient. 5 p. 690; Lindem. fl. cherson. 2 

p. 515. E. arenarius Pall. iter 1 p. 243 (1771)-non L. Flymus gigan- 

teus Willd. enum. h. berol. p. 130 (1809) -non Vahl. — . lunie- Sep- 

tembre. Năsipuri, prin dunele maritime ale Dobrogei la Constanţa şi 

Tuzla. 

Subsecţiea 11. Câte un spicuşior de fiecare excavaţie a rachisului. 
1. Stigmele sesile. 

49. AGROPYRUM P. Beaw. agrost. p. 101. 

Ş 1. Spicul lung, excavaţiile rachisului lungi şi alterne, spicuşid- 

rele lungi şi alterne, glumele lanceolate sau oblungi cu spatele convex 

şi expresiv nervat, nervurele cam egale. 

1. Glumelele lung aristate, aristele drepte, erecte. 

1. A. panormitanum Parl. pl. rar. sicil. fasc. II p. 20 (1840); 

Boiss. [l. orient. d p. 663. Triticum panormitanum Bert. fl. ital. 4 

p. 780 (1539); Janka adat. magyar. delk. flor. 1874 p. 158. Triticum 
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petreum Vis. et Panc. pl. serb. p. 25 (1562). — d, Maiu, lunie. "Tufe- 
rişe şi la locuri cam deschise pe costele munţilor la Verciorova. 

2. A. caninum lan. et Sch. syst. veg. 2 p. 756 (1517); Rehb. 
ic. germ. vol. 1 fig. 954; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 609; Boiss. fl. orient.5 
p. 662. Elymus caninus L. spec. 124. Triticum caninum Huds. îl. angl. 
p. 58. — d. lunie, luiie. Păduri umbrose. Severin în grădina publică 
pe ruinele romane (A. Degen); Sinaia subt Poeana-Stânei. 

2, Ulumeiele mutice sau forte scurt aristate. 
* Tulpiaa rizomică mai mult sau mai puțin întinsă, 
3. A. repens l.beauv. agrosl. p. 102 (1812); Rehb. ie. germ. 1 

fig. 257-259; Gren. Godr. (|. fr. 3 p. 608; Boiss. fl. orient. 5 p. 663. 
Triticum repens |. spec. p. 128; Koch syn. p. 953; Sehlechtd. Lang. 
deutsch. 8 fig. 779.— Vulg. Pir. — 3, lunie, Iulie. Livedi, curţi, gră- 
dini, locuri de cultură; specie vulgară (Grec. enum. p. 62). Severin; 
Craiova; Alexandriea, Netoţi ; Comana; Bucureşti, Chitila, Ciocăneşti, 
Perişi; Galaţi; Iaşi; Neamţu. 

f. maritimum Koch et Zis cat. pl. palat. p. 5; Koch syn. ed. 2 
p. 952; Ledeb. fl. ross. 4 p. 341 sub Tiiticum glaucescens. Foile ân- 
gusticele devin convolute, spicul nu prea dens. Prin dunele maritime 
la Constanţa pe subt vii şi spre Mamaea. 

4. A. glaucum honi. et Sch. syst. veg. 2 p. 752 (1817); Rchb. 
ic. germ. 1 fig. 262; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 607. Triticum glaueum 
Dest. hort. paris. ed. 1 p. 16 (1804); Koch syn. p. 952. Sehlechtd: 
Lang. deutsch. £ fig. 778. 7. intermedium Host. flora austr. 1 p. 150 
(1827) 7. truneatum Wallr. in linnza vol. 14 p. 544 (1840). 7. vires- 
cens Panc. fl. belgrad. p. 464 (1865). — 4. Iunie, Iulie. Petrişiuri cu 
ierbă, livedi, câmpuri, locuri aprice. Câmpulung; Crivina; Bucureşti 
(Grec. enum. p. 62); Măcin; Tuzla. 

5. A. Sartorii. — Ţyiticum junceum £. Sartorii Boiss. fl. orient. 
vol. 5 p. 665.— 3. Iunie, Iulie. Prin dunele maritime. Termii mărei 
Negre la Tuzla, Constanţa şi Mamaea. 

Planta din Dobrogea este perfect identică cu Triticum Sartovii 
Boiss. din Atica şi, atât prin aspectul său cât şi prin numerul nervu- 
telor glumelor sale, se deosebeşte de Triticum junceum Li. 

** "Tulpina bontă purtând un mănuchi de fibre radicale. 
6. A. elongatum P. Peauv. agrost. p. 102 (1812); Bois. 1] 

orient. dp. 665. A. giganteum Rem. et Seh. syst. veg. 2 p. 753 (1817); 
Grecescu D, Dr. —C, 1324, 43 
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hchb. ic. germ. | fig. 271. Triticum elongatum Host. gram. 2 p. 15 

(1502). 7 rigidum Schrau. 1. germ. 1 p. 592 (1506); Koch syn. 

p. 952; Sehlechtd. Lang. deutsch. 5 fig. 750. Triticum giganteum Roth 

cat. 3. p. 22 (1506). — Y, iunie, lulie. Câmpuri, la locuri deschise, li- 

vedi, mărăcinişiuri. Verciorova, Severin; pe Neajlov spre Morteni, lo- 

neşti; Comana; Bucureşti, Chitila, Giocăneşti; Crivina, Ploeşti, 

Ş 2. Spicul scurt, excavaţiile forte scurte şi distice, spicuşiorele 
distice şi aprope orizontal intinse; glumele lanceolate, au spatele ca- 

renat, nervurele lor laterale lipsesc sau prea puţin apreţiabile. 

7. A. cristatum Pess. enum. pl. volh. p. 41 (1522); Rehb. ic. 

germ. 1 fig. 255; Boiss. fl. orient. 5 p. 067. Triticum cristatum Scehreb. 

gram. 9 tab. 23 (1772); Lindem. Îl. cherson. 2 p. 31 var. a; 7. pec- 

tinatum M. Bieb. fl. t. c. 1 p. 57 (18085) et 3 p. 95 (1519). Bromus 
cristatus L. spec. ed. 1 (1755) p. 75. Lremopyrum pectinatum Sehur 

en. transs. p. 807 (1866). — J lunie, Iulie. La locuri aprice inculte in 

partea meridională a țerei nostre. Bucureşti; buzeu, Beceni prin valea 

Slănicului (Grec. enum. p. 62); Feteşti; Brăila, Galaţi; Focşiani (forma 
maevostachua) ; laşi; Măcin, Constanţa, frecuent. 

Ş 5. Spicul scurt, exeavaţiile sale mediocre şi alterne; spicuşio- 

rele imbricate, erecte; glumele late obovate au spatele carenat şi cu 

câte o nervură laterală, virtul ştirbit şi lung aristat, carena penicilato- 

ciliată. 

8. A. villosum Link enum. h. berol. 1 p. 31 (1827); Boiss. |. 

orient. 5 p. 669. Priticum villosum M. Bieb. fl. t. c. | p. 85 (1808) 

et 3 p. 94 (1819); Bchb. ic. germ. 1 fig. 272; Gren. Godr. fl. fr. 3 
p. 599; Sehlechtd. Lang. deutsch. 3 fig. 773. Secale villosum L, spec. 

124. Hordeum ciliatum Lam. eneyel. meth. 4 p. 604 (1797). — 3 lu- 

nie, Iulie. Locuri aprice, câmpuri, drumuri, coaste uscate, petrişuri 

en ierbă. Vereiorova, Severin ; Craiova; Turnu-Măgurele, Segarcea- 

din-Deal; Vultureanca; Giurgiu, Băneasa, Comana; Chitila; Feteşti; 

Brăila, Galaţi; Măcin. 

50. SECALE /. gen. n. 97. 

i. S. cereale [.. spec. 124; Koch syn.p. 954%; Gren. Godr. fl, 

Îr. 3 p. 598; Boiss,.fl.or. 5 p.671; Schlechtd. Lang. deutsch. $ fig. 785. 

— Vulg. Secară. — (-) Maiu, lunie. De origine asiatică şi din vechime 

introdus în cultura cerealelor; unelocuri în stare selbatecă prin îm- 

prăştiarea seminţelor (Grec. enum. p. 62). 
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51. TRITICUM /. Beau. agrost. p. 103. 

(Eutriticum Gren, (ode, fi, fr. 3 p. 599). 

1. T. vulgare VIll. pl. dauph. 2 p.153(1787); Koch syn.p. 950; 
Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 599; Schlechtd. Lang. deutsch. $ fig. 766 tab. 1, 
II et III. —Vulg. Grâu-cârnău. — C) sau 7 Lunie, Iulie. In cultura ce- 
realelor ; subspontaneu din semințe împrăștiate. 

Variază. Cu spicul aristat : 7. cestivum L. spec. 126; vulg. Grâu 
cârnău mustăcios, grău văratec ; — cu spicul mutic sau aprope de tot 
mutie : 7. h/bernum L. spec. 126; . cereale Baumg.en. transs. 3 p.266 
(1846); vulg. Grâu cârnău tuns, grâu de timnă. 

2. T. turgidum |. spec. p. 126; Koch syn. p. 950; Gren. Godr, 
fl. fr. 3 p. 599; Sehlechtd. Lang. deutsch. $ fig. 767 tab. 1. — Vulg. 
Grâu-mare, englezesc. — (0) sau 3. lunie, Iulie. În cultura cerealelor 
şi sălbatic din seminţe împrăştiate. 

6. compositum L. fil. suppl. p. 477 (1781), spicul composit (în= 
căreat). 

Deosebit de acestea, în cultură mai există alte specii şi varie= 
tăţi ce ne lipsesc din colecţie şi care sunt forte întinse în ţâra nostră ; 
astfel: 7riticum durum Desf., vulg. Ghircă. Grâu-tare; — Tr. polonicum 
L. vulg. Grâu-alb; — Tr. spelta L. vulg. Alac ; -- Tr. amyleum Seringe, 
vulg. (rrâu-măle, Grâu de scrobelă. Grâu-alb. Mutmel, 

52. AGILOPS 1. gen. rio. 

1. FE. cylindrica Ilost. gram. 2 p. 5 (1802); Rehb. icon. germ. 1 
fig. 243; Boiss. fl. orient. 5 p. 675. Velen. fl. bulg. p. 627. MD caudata 
Griseb. spicil. rumel. et in Ledeb. fl. ross. 4p. 326-non LL. Tritieum 
cylindricum Cess. comp. fl. ital. p. 86. — 0) Maiu, lunie. Locuri aprice, 
petrişiuri cu icrbă, sol argilos. — Giurgiu, Băneasa, Comana; Vultu- 
reanca ; Chitila pe lingă gară; Galaţi, Părboş; ; Constanţa. 

53. LOLIUM /. gen. n. 0s. 

4. L. perenne |. spec. p. 122; Koch syn. p. 956; Rehb. icon. 
germ. 1 fig. 235; Gren. Godr. fl. fr 3 p. 612; Sehleehtd. Lang. deutsch. 8 

fig. 795. Lolium vulgare Host. gram. | tab. 25 (1801). — Vulg. 0Odos. 

Reigras. Usigă. — 9, Totă vara pină în lomnă. Locuri cu icrbă, gră- 
dini, parcuri ; este şi cultivat pentru păsciune şi verdeță (Grec. enum, 
p. 63). Comun în tâtă ţera. 

2. L. temulentum |. spec. p. 122; Koch syn. p. 957; Behb, 

icon, germ. vol. 1 fig. 232, 233; Gren, Godr. fl. fe. 2 p. 614 exclus, 



640 CONSPECTUL SISTEMATIC 

varict.; Schlechtd. Lang. deutscele. 5 £. 796. — 0) Iunie, Iulie, Locuri 

aprice pe lingă cale subt Fălticeni către iazul Ciolsacilor; lorte puţin. 

54. PSILURUS /;in. fund. agrosi. 1 p. 73. 

1. P. nardoides |rin. und. agrost. p. 75 (1520); Koch syn. 

p. 959; Rchb. ie. germ. 1 fig. 221; Boiss. Îl. orient. d p. 682; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. S fig. 507. P. avistatus Lor. et Barr. fl. monspel. ed. 2 

p. 550 (1576). Navdus avistata L. spec. p. 75. Pottbellia monandra 

Cav. ie. p.27 (1791). Asprella nardiformis Host. gram. 4 p. 17 (1309).— 

(2) Iunie, lulie. Locuri aride cu petrişi menunt, pe lingă cale la Ver- 

ciorova spre Schela-(Cladovei. 

i : Un singur stil lung cu o stigimă iarăşi lungă. 

55. NARDUS 1. gen. n.t. 

4. N. stricta [.. spec. p. 77; Koch syn. p. 959; Hehb. ic. germ. 1 

fig. 450; Boiss. fl. orient. 5 p. 682; Schlechtd. Lang. Pen 8 fig. 308.— 

Vulg. Ie Vă-aspră. Păișiţă  Tepoșică. — d, lulie, August. Păsciuni pe 

coamele alpine, pe a locuri descinde şi mai jos. Godeanu; muntele 

Coziea ; Păpuşea; Buceci (Grec. enum. p. 65); Predeal; Rarcu. 

Trib. II. MAYDEX, Florile unisexuate; plante monoice: florile 

mascule in spicuşiore formeză la vertul culmului o paniculă şi difer 

cu totul de cele femele ce formeză spadice axilare. 

56. ZEA 1. cn. n. 946. 

4. Z. Maysl[.spec.p.971; Lindem. fl. chers.2 p. 266; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 7 fig. 554.— Vulg. Porumb. Popugoiu. Cucuruz. —(-)lunie, 

lulie. Se crede a fi de origină americană. Introdus şi întreţinut în 

cultura cerealelor pentru uzul alimentar. Presenteză numerose va- 

rietăți cultivate. 

CXIV. TYPHACEA J. St. Hilaire exp. fam. I p. 60. 

1. TYPHA 7ourn. inst. 330. 

|. T. latifolia [.. spec. p. 1277; Koch syn. p. 755; Rehb. ie 

germ. 9 fig. 747, 748; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 333; Boiss. fl. or. 5 p. 49; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 2 fig. 125. 7. major Curt. fl. lond. ed. | 
vol. 2 tab. 61 (1757). — Vulg. Papură. Şorar. — , lulie, August. Ape 

stagnante sau lin fluente în locurile de jos; specie forte comună (Grec. 

enum. p. 55) prin districtele Teleorman, Vlaşea, Ilfov, lalomiţa, Prăila, 

Covurlui, Suceava şi prin Dobrogea. 
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2. T.anyustifolia |, spec. p. 15377 exclus. var. 6; Koch syn. 

p. 789; Rehb. ic. germ. vol. 9 fig. 745; Gren, Godr. fl. fr. 3 p. 334; 

Boiss. (l. orient. 5 p. 49; Schlechtd. Lang. deutsch. 2 fig. 129. 7. minor 

Curt. 1. lond. ed. 1 vol. 3 tab. 62 (1787). 7. media Gmel. fl. baden. 3 
p. 602 (1808)-non alior. — Vulg. Papură. Papură ângustă. — I, lulie, 

August. Tot cum şi cea precedentă şi adesea prin aceleaşi localităţi 

(Grec. enum. p. 55). 

3. T. minima lloppe pl. exsic. cent. 5; Funk in Hoppe bol. 

taschenb. p. 115, 151 (1794); Koch syn. p. 786; Rehb. ic. germ. 9 

fig. 742; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 335; Sehlechtd. Lang. deutsch. 

lig. 130. 7. angustifolhia f. Li. spec. p. 1378. 7. minor Smith fl. brit. : 

p. 960 (1804). 7. nana Ave-Lall. de plant. quib. p. 19 (1829). — 

«|, Aprilie, Maiu. Locuri năsipose umede sau expuse micelor inundaţii. 

Valea Argeşelului pe la Clucereasa, Conţeşti ; Tirgovişte ; valea Praho- 

vei pe subt Breaza pină spre Comarnic; Buztu pe la Grădina-Marghi- 
loman. 

LO 

—-. 

2. SPARGANIUM Zorn. inst. 4. 330. 

1. S. ramosum |luds (|. angl. ed. 2 p. 401 (1778); Koch syn. 

p. 736; hehb. icon. germ. 9 fig. 751; Gren. (odr. fl. fr. 3 p. 336; Boiss. 

[. orient. 5 p. 45; Schlechtd. Lang. deutsch. 2 fig. 131. S. erectum 

[. spec. p. 1378. — Şocar. Puzdugan. Capu-ariciului. — Y, lulie, Au- 

gust. Locuri umede apătose, mlăştini stufose, şianțuri, gropi cu ape pe 
lingă căi ; specie forte comună (Grec. enum. p. 55). Doljiu; Teleorman; 

Vlaşea, Ilfov; Prahova; Buzeu, Brăila, Galaţi; Dobrogea pe la So- 

mova, Tulcea. 

2. S. simplex I[luds. fl. angl. ed. 2 p. 401 exclus. var. f; Koch 

syn. p. 786; Rehb. icon. germ. vol. 9 fig. 10; Schlechtd. Lang. deutsch. 

vol. 2 fig. 132. S. evectum f. L. spec. p. 1378. Locuri mlăştinose în 

regiunea montană. În Moldova pe Picioru-Arinului la Dorna. 

CXV. ARACEE Endlich. gen. p. 233, 
1. ARUM /. gen. n. 1025. 

1. A. maculatum |. spec. p. 1370; Koch syn. p. 787; Rchb, ic. 

serm, 7 fig. Ș; Gren. Godr. îl. fr. 3 p. 330; Boiss. fl. orient. 5 p. 39; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 2 fig. 141. A. vulgare Lam. fl. fr. 3 p. 357 

(1779). A. întermedium Sehur enum. p. 636 (1856). — Vulg. Barba-lui- 
Aron. Cocoşoică, Picioru-viţelului, hodu-pămontului, Ungureancă, — 



642 CONSPECTUL SISTEMATIC 

A, Aprilie, Maiu. Dumbrave, în regiunea dealurilor şi a câmpiilor. Cer- 
neți; Craiova; Conţeşti, Valea-Mare; Câmpina; Neamţu. 

2. A. orientale M. Bieb. [1l.t. c. 2 p. 407 (1808); Rehb. ic. 

germ. vol. 7 fig. 9; Ledcb. fl. ross. 4 p. 9; Boiss. fl. orient. 5 p. 39. 

A. longispathum EHehb. |. c. fig. 10: formă spatha oblongiora. A. elon- 

gatum Ștev. in bull. soc. mose. vol. 29 p. 265 (1856).— 4, Aprilie, 

Maiu. Prin dumbrave. Tirgujiul; Comana; Bucureşti; Buftea, Mogo- 

şoea; Pastrea ; laşi; Birlad. 

2. CALLA 1. gen. n. 1030. 

1. C. palustris |. spec. p. 1373; Koch syn. p. 787; Rehb. ie. 

germ. 7 fig. 13; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 332; Schlechtd. Lang. deutsch. 2 

fig. 140. — Y, lulie, August. Mlăştini cu ape limpedi stagnante sau lin 

curgătore. Craiova prin lunca Jiului; Alexandriea pe la Nănov; odinioră 

la Băneasa în heleşteul ce era subt Vila-Bibescu (Grec. enum. p. 55); 

la Dorna pe Picioru-Arinului către Bida. 

CĂVI. NAIADACEA Endl. gen. p. 229. 

1. POTAMOGETON Journ. inst. t. 232, 

1. P. natans [.spec.p. 182; Kochsyn.p. 774; Rchb.ic. germ. 7 

fig. 89; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 312; Boiss. fl. or. 5 p. 15; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 2 fig. 95. — Vulg. /imba-apei. — I, Iulie, August. Plantă 

immersă, dar ale cărei foi superiore plutesc pe apă. Lacuri, heleşteuri, 

gropi adinci cu ape limpedi. Piteşti pe la Merişani; Predeal; Bucureşti 

pe Colentina; Pascrea; Tulcea, Văcăreni. 

2. P. lucens [..spec.p. 183; Kochsyn.p.778; Rehb.ic. germ. 7 

fig. 64; Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 315; Boiss. fl. orient. 5 p. 16; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 2 fig. 103. — Vulg. Broasca-apei. — Y, lulie, 

August. Cu totul immers. Ape limpedi, stagnante sau lin curgătore, 

lacuri, heleşteuri. Bucureşti pe Colentina (Grec. enum. p. 55); Past- 

rea; Comana pe Câlnişte. 
6. acuminatus hehb. ic. germ. 7 lig. 69. P. acuminatus Schum. 

enum. pl. scell. 1 p. 49 (1801). P. cornutus Presl fl. cech. p. 37 (1819). 

Foile superiore ovato-lanceolate lucide, plane, în pețiol atenuate, cele 

inferiore mai ângusticele şi lung acuminate. 

3. P. perfoliatus |. spec. p. 182; Koch syn. p. 779; Rehb. 

ie. germ. 7 fig. 53; Gren. Godr. îl. fr. 3 p. 316; Boiss. fl. orient. 5 p. 17; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 2 fig. 106. — Y, Iulie, August. Cu totul 
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immers. În ape limpedi stagnante, lacuri mari, heleşteuri. Galaţi în 

Brateşi pe la Pescăriea-Antachi; Tulcea, Văcăreni. 

4. P. crispus [. spec. p. 182; Koch syn. p. 780; Rehb. ic. 

germ. 7 fig. 50; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 316; Boiss. Îl. orient. 5 p. 17; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 2 fig. 107. — Y. lulie, August. Cu totul im- 

mers. În ape limpedi stagnante sau lin curgătore. Heleşteuri, lacuri. 

Câmpina în părţile de jos; Bucureşti pe Colentina (Grec. enum. p. 55); 

Pasărea; Comana; Galaţi în Brateşi; Tulcea. 

5. P. pusillus [,. spec. p. 184; Koch syn. p. 7850; Rehb. ic. 

germ. 7 fig. 38; Gren. Godr. Îl. fr. 3 p. 317; Boiss. fl. orient. 5 p. 15; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 2 fig. 111. — P. Grisebachii Heutf. enum. 

ban. p. 164 (1858). — Y. Iulie, August. Cu totul immers. În ape sta- 
enante sărate sau oarecum sărate. Câmpina jos în gropile de lingă 

gară; Brăila în Lacul-Sărat (Grec. enum. p. 55). 

6. P. pectinatus [. spec.p. 153; Koch syn. p. 781; hchb. 

ic, germ. 7 fig. 30 et 31; Gren. Godr. fl. fr. 3p. 319; Boiss. Îl. orient. 5 

p. 18; Schlechtd. Lang. deutsch. 2 fig. 114. P. Vaillaatii hoem. et Sch. 

syst. veg. 3 p. 514 (1518). P. filicaubhs Schur enum. transs. p. 655 

(1566). — d, Lulie, August. Cu totul immers, doar spicurile rees la su- 

prataţa apei. Heleşteuri, ape limpedi stagnante, bălți. Galaţi în Bra- 

teşi ; Mangaliea, Canara în Dobrogea. 

2. ZOSTERA 1. seu. n. 1032. 

1. Z. marina L. spec. p. 1374; Koch syn. p. 755; hehb. icon. 

germ. vol. 7 tab. 4 fig. 4; Boiss. fl. orient. 5 p. 25; Schlechtd. Lang. 

deutsch. vol. 2 fig. 125. — Z. maritima Gaertn. truct. 1 p. 76 (1758).— 

Alga marina Lam. fl. fr. 3 p. 539 (1778). — Vulg. Ierba-mărei. — 

3, lulie, August. În marea Neagră la Constanţa. 

3. RUPPIA 1. gen. n. 173. 

1. R. rostellata kochin hchb. icon. pl. crit. 2 p. 66 (1524); 

Koch syn. p. 782; Rchb. icon. germ. 7 fig. 25; Gren. Godr. Îl. îr. 3 

p. 324; Boiss. fl. orient. 5 p. 20. Ruppia obhiqua Schur ap. riseb. et 

Sch. iter hung. n. 28% (1552). PR. transsiloanica Schur enum. transs. 
p. 634 (1866). — Y. August, Septembre. Cu totul immersă în ape 

limpedi sărate stagnante. Brăila în Lacul-Sărat, (Grec. enum. p. 55). 

4. ZANICHELLIA /. gen. n. 1034. 

4. Z. major boningh. ap. Rehb. icon. germ. 7 fig. 24 (1547). 
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Z. palustris var. major Koch syn. p. 782; Ledeb. fl. ross. 4 p. 22. — 

2, Iulie - Seplembre. Ape stagnante limpedi sărate. Lacul "Tuzla subt 

Tichir-Ghiol, lacul Canara spre Mamaea. 

CXII. LEMNACEA Link handb. 1 p. 259. 

1. LEMNA 1. gen. n. 1038. 

4. L. trisulca [.. spec. p. 1376; Koch syn. p. 75%; Rehb. ic. 

germ. 7 fig. 19; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 327; Boiss. fl. orient. 5p. 29; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 2 fig. 137. — Vulg. Lentiţă sau Lintiţă. Lintea 
bălților. Lintea -broscelor. Sdreaţă. — (0) Aprilie, Maiu. Plutitore pe 

apele slagnante, mocirle apătose, ape stagnante; forte comună. Bucu- 

reşti pe Colentina; Comana; Paserea, Cernica (Grec. enum. p. 55). 

2. L. polyrrhiza |. spec. p. 1377; Koch syn. p. 78%; Rchb. 

ic. germ. 7 fig. 17; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 327; Schlechtd. Lang. 

deutsch. 2 fig. 139. — Vulg. aceleaşi numiri. — (0) Aprilie, Maiu. Plu- 

titore pe apele stagnante, bălți, heleşteuri. Specie comună. Bucureşti 
pe apele Colentinei ; Craiova. 

3. L. minor |. spec. 1376; Koch syn. p. 784%; Rehb. ic. germ. 

vol. 7 fig. 15; Gren. Godr. fl. îr. 3 p. 397; 'Boiss. fl. orient. 5 p. 29; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 2 fig. 136. — (0) Aprilie, Maiu. Plutitore pe 

ape stagnante, lacuri, heleşteuri ; forte comună. — Comana; Bucur. 

4. L. gibba L. spec. p. 1377; Koch syn. p. 784; Rehb. icon. 

germ. 7 fig. 16; Gren. Godr. îl. îr. 3 p. 327; Boiss. fl. orient 5 p. 30; 

Schlechtd. Lang. deutseh 2 fig. 138. — (0) Aprilie, Maiu. Plutitore pe 

ape stagnante şi pe lacuri ; forte comună. Comana; Bucureşti, Pa- 

strea etc. 



III. SPORUGENE sau CRIPTOGAME 

CLASA IX. 

SPOROGENE VASCULARE 

CĂVIII. MARSILEACEA R. Br. prodr. 166. 

1. MARSILEA /. en. n. 1182 exclus. spec. 

1. M. quadrifolia [.. spec. p. 1563; Sturm deutsch. MIL. |; 

Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 647; Boiss. fl. orient. 5 p. 749; Schlechid. Lang. 

deutsch. 1 fig. 76. — Y. lulie- Septembre. Ape limpedi stagnante, bălți, 

heleşteuri. Bucureşti la Grozăveşti şi pe apele Colentinei; Comana pe 

Cilnişte ; loneşti, Vultureanca pe Neajlov; Brăila. 

2. SALVINIA VWichel nov. pl. gen. 100 tab. 35. 

1. S. natans Iloffm deutsch. fl. vol. 2 p. 1 (1796); Sturm 

deutsch. fl. II h. 1; Koch syn. p. 968; Gren. Godr. Îl. îr. d p. 645; 

Boiss. fl. orient. 5 p. 751; Schlechtd. Lang. 1 fig. 78. Marsilea nataus 

L. spec. p. 1562. — Vulg. Peştişidră. — (0) Iulie, August. Plutitore pe 

ape limpedi stagnante sau lin curgătore. Bucureşti pe apele Colen- 

tinei la Fundeni, Mărcuţa; Comana pe Câlnişte spre Padina-lui-V asile; 
Ioneşti, Vultureanca pe Neajlov; iazu morilor la Mamaea în Dobrogea. 

CXIX. FILICES Juss. gen. pl. 14. 

Trib, 1. OPHIOGLOSSEZE. Sporangiile fără inel elastic, sunt dis- 

puse în spic sau în paniculă pe un apendice peţiolar al foei care asttel 

este considerată a fi compusă dintr'un limb foliar ce nu portă sporan- 

gii şi din o prelungire peţiolară ce singura portă sporangiile. 

1. Sporangiile distice, reunite şi dispuse în spic linear; limbul 

foliar intreg. 

1. OPHIOGLOSSUM /. gen. n. ri7r 

1. 0. vulgatum [.. spec. p. 1515; Sturm deutsch. fl. ll h. 1; 

Koch syn. p.973; Gren. (ode. fl. fr, 3 p. 626; Boiss. fl, orient. d p. 720; 
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Schlechtd. Lang. deutsch. 1 fig. 2. — Vulg. Limba- şerpelui. — €, lu- 

nic. Locuri umede umbrose. Comana la Padina-lui- Vasile, spre pă- 

dure (Br.) 

2. Sporangiile libere, dispuse în paniculă; limbul foliar penali- 

sectat. 
2. BOTRYICHIUM Sari syn. filic. p. 71. 

1. B. Lunaria Swariz syn. filic. p. 171 (1806); Sturm deutsch. 

îl. II h. 1; Koch syn. p. 972: Greu. Gudr. îl. în. 3p. 004 Dol 

orient. 5 p. 719; Sehlechld. Lang. deutsch. 1 fig. 7. Osmunda Lunaria 

[. spec.p. 1519. — d, Iulie, August. La locuri deschise în regiunea 

montană alpină şi subalpină. Godeanu; Oiticu; Predeal; Buceci la 

Slrunga (Grec. enum. p. 63); Rartu pe Piatra-Zimbrului. 

2. B. matricarizefolium Al. Braun in Doll. rhein. fl. p. 24 

(1545); Koch syn. p. 972; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 624. B. ruta- 

ceum Swartz synops. filic. p. 171 (1506); Willd. spec. pl. 5 p. 62 

(1310); Schlechtd. Lang. deutsch. 1 fig. Ș. B. Lunaria 3. rutaceum 

Wahlenb. fl. suec. p. 651. — d, lunie, Iulie. Munţii Slănicului în Mol- 

dova (Br.) 

Trib. II. POLYPODIEE. Sporangiile cu câte un inel vertical elastic 

care o deschide la maturitate prin rupere transversală; ele sunt gru- 

pate formând sori puşi pe faţa dorsală a foilor; preloliaţiea acestora 
este circinată. 

|. Sorii fără indusium. 

3. CETERACH Pau. pin. p. 554. 

1. C. officinarum Willd. spec. pl. 5 p. 136 (1810); Gren. Godr. 

(1. tr. 5 p. 626; Boiss. fl. orient. 5 p. 792; Schlechtd. Lang. deutsch. 1 

lig. 16. Grammitis Ceterach Swartz syn. filic. p. 23 (1506) sed nomen 

„Ceterach* anterior; Koch syn. p. 974%. Asplenium Ceterach L. spec. 

p. 1533; Sturm deutseh. fl. Il h. 5. — Y, lulie, August. Stânci la lo- 

curi uscate, deschise. Valea Bahnei pe la lloviţa ; valea Cernei la punctu 

Arsasca (Sab. Stef.); valea "Țesnei la (Gaura-Fetei; valea Oltețului pe 

stâncile desupra Peşterei-Polovraci. 

4. NOTHOLAENA RR. Br. prodr. /I. nov. holl. p. 143. 

1. N. Marantze li. br. prodr. fl. nov. holland. p. 146 (1810); 

Koch syn. p. 985. Neochlafna Mavrante Desv: journ. bot. I p. 92 

(1513); Gren. Godr. Îl. fr. 3 p. 626; Boiss. fl. orient. 5 p. 725. Aeros- 
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tichum Mavante |. spec. p. 1527; Sturm deutsch. 11. ÎL h. 6. Ceferach 

Marante DC. El. tr. 2 p. 567. Gymnogramme Marante Mett. in Schlechtd. 

Lang. deutsch. 1 fig. 12 (1580). — d, Iunie, Iulie. Stânci la locuri de- 

nudate, în Dobrogea pe Muntele Consulu la Alibeikioi. 

5. POLYIPODIUM /. gen. n. 1179 ex p. 

1. P. vulgare [L. spec. p. 1544; Sturm deutsch. fl. IL h. 1; Koch 

syn. p. 974; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 627; Boiss. fl. orient. 5 p. 723; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 1 fig. 10. — Vulg. Peregă. Fereguţă. Ierbă 

dulce-de-munte. — Y. lulie, August. Stânci abrupte, fissuri de stânci, 

pe la locuri cu muschi sau cu ierbă menuntă. Baea-de-Aramă ; Lai- 
nici ; Coziea; pe valea Argeşiului subt Negoiu; în Argeşi pe Jipu; Buceci 

in tot coprinsul (Grec. enum. p. 63); Bisca în Buzeu; munţii Slănicului 

in Bacău; Pialra, Monăstirea Neamţu (Chan.) şi Gura-Doamnei; în 
Suceava pe Borca la isvorul de borvis ; în cheile Barnarului. 

6. PHEGOPTERIS /ce gen. fihc. 3 p. 242. 

1. Ph. polypodioides [ce gen. filic. 3 p. 249 (1550); Boiss. 

Il. orient. 5 p. 72%; Sehlechtd. Lang. deutsch. 1 fig. 13. Polypodium 

Phegopteris L. spec. p. 1550; Koch syn. p. 974; Gren. Godr. [. fr. 3 

p. 627. — Y, lunie- August. Stânei cu muschi sau cu ierbă în văi umede 

umbrose subalpine. Olăneşti, Călimăneşti ; în Suceava pe Borca la is- 
vorul de borvis. 

2. Ph. Dryopteris Ice gen. filic. 3 p. 242 (1850); Boiss. fl. 

orient. 5 p. 724; Schlechtd. Lang. deutsch. 1 fig. 14, Polypodium 

Dryopteris L. spec. p. 1555; Sturm deutsch. îl. Il h. 1; Koch syn. p. 974; 

Gren. Godr. fl. îr. 3 p. 698. — Vulg. Feregă. Ferigă sau Ferică. — 
d. lunie- August. Stânci în locuri şi văi umede umbrâse subalpine. 

Valea Monăstirei Bistriţa în Vâlcea; Câmpulung pe Măţău; Sinaia 

prin valea Peleşiului şi în tot coprinsul Bucecilor (Grec. enum. p. 63); 

Bisca în Buztu; Broşteni pe Bistriţa, Neagra şi Barnaru. 

3. Ph. Robertiana (|. braun in Milde h&h. sporenpfl. p. 45 

(1865); Boiss. fl. orient 5 p. 724; Sehlechtd. Lang. deutsch. 1 fig. 15. 

Polypodium  Robertianum FHoltm. deutseh. Îl. eryptog. adden. p. 10 

(1795); Koch syn. p. 974. P. caleareum Smith fl. brit. 3 p. 1117 (1805). 
P. Dryopteris fi. caleareum Gren. (ode. 1l.îr. 3 p. 628. — Vulg. /eregă. 
Perigă. Ferică. — Ă, lunie- August. Stânci abrupte prin văile subal- 

pine umede umbrose. Sinaia prin valea Peleşiului; Possada subt Orăţiă 
pe stâncile de la tunelurile calei ferate. 
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2. Sorii cu indusium membranaceu. 

7. ASPIDIUM A. Br. prod. /l. nov. holl. p. s. 

1. A. Lonchitis Swartz synops. filic. p. 43 (1506); Koch syn. 
p. 976; Gren. Godr. fl. îr. 3 p. 630; Boiss. fl. orient. poi 

Schlechtd. Lang. deutsch. 1 flg. 37. Polypodium Lonchitis L. spec. 
p. 1545; Sturm deuisch. fl. II h. 1. — Vulg. feregă. — d, Iulie, August. 

In regiunea montană superioră. Muntele Picucatu în Argeşi; Buceci 

in Valea-Albă pe Costila; în Suceava pe Rarău şi Pietrile-Doam- 
nei (Br.)! 

2. A. aculeatum Dal. rhein. fl.p.20 (1843); Sturm deutsch. fl. 1 

h. 11; Koch syn. p. 976; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 630. Polypodium acu- 

leatum L. spec. p. 1552. Polystichum aculeatum Roth tent. fl. germ. 3 

p. 79 (1800). — Vulg. Feregă. Ferică. — , Iulie, August. —- Varieză: 

2. lobatum Swartz synops. filic. p. 53 (1806) pro specie ; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 1 fig. 38. Aspidium aculeatum a. vulgare Dosll. rhein. 
fl. p.20; Koch syn. p. 976; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 630; Boiss. fl. 

orient. 5 p. 736. Frondele rigide, lobii inferiori ai segmentelor fron- 

dei cam romboidali, au baza cuneată, lăticel pedicelate sau cam sesile 

şi decurente, lobii superiori au baza confluentă, lobul de la baza seg- 

mentului întrece prin mărimea sa pe cele următore.— Păduri prin văile 

umbrose şi umede în regiunea montană. Păpuşea ; Buceci prin valea 

Peleşiului la Sinaia, prin Valea-Albă la Buşteni; Predeal. 

3. Swartzianum Koch syn. ed. 2 p.976 (1944); Boiss. Îl. orient.5 

p. 736. Aspidium aculeatum Swartz synop. filic. p.53 (1806); Schlechtd. 

Lang. deutsch. 1 fig. 39. — A. hastulatum "Ten. fl. napol. tab. 250 

(1536). Polystichum aculeatum Presl pterid. p. 33.— Frondele ceva mai 

noi, lobii segmentelor frondei oblic-ovaţi cam obtusi, au baza trun- 

cată, scurt şi forte ângust pedicelată, pedicelele nedecurente, aprope 

toți lobii sunt liberi şi cu câte o prelungire auriculiformă la baza lor 

pe marginea despre virful segmentului; lobul de la baza segmentului 

mai că nu întrece prin mărime pe cele următâre. — Păduri pe costele 

petrose ale munţilor. Verciorova prin valea Bahmnei şi a Cerovăţului ; 
Sinaia prin valea Peleşiului. 

1. angulare Kit in. Willd. spec. pl. 5 p. 257 (1810) pro specie. 
Aspidium  Braunii Spenn. Îl. triburg. 1 p. 9 (1825). A. aculeatum ș. 
Braunii Doll. vhein. fl. p. 20; Koch syn. p. 977. A. pilosum Sehur 
enum. transs. p, 555 (1866). Polpstichum angulure Presl pterid. p. 83, 
Aprope întoema ca varielatea £; frondele ceva mai atenuate la bază, 
segmentele oblung-lanceolate, cele inferiore obtuse şi scurt aculeate» 
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lobii contoruui, lăticei, avend baza cam reclangular-tăctă. — Păduri în 

regiunea montană şi submontană. Verciorova (Borb. exsic.!); dealul 

Stirminei ; valea Monăstirei Bistriţa; muntele Picucatu; Sinaia prin 
valea Peleşiului, Buşteni, Predeal; în Bacău la Slănic. 

8. POLYSTICHUM ho: toni. A. germ, 3 p. 09). 

1. P. Thelypteris lol tenl. (]. gerin. 3 p. 77 (1800); Koch 

syn. p. 977; Gren. Godr. Îl. fr. 3 p. 650. Schleehtd. Lang. deutsch. 1 

fig. 41. Polypodium 'Thelypteris |. spec. pl. 1528; Sturm deutseh. fl. IL 

h. 1. Aspidium 'Thelypteris Swartz synop. filic. p. 50 (1506). Nephro- 

dium 'Lhelypteris Stremp. filie. p. 32 (1829); Boiss. [l. orient. 5 p. 737.— 

Vulg. /eregă. Ferică. — d, lulie, August. Locuri umede umbrose, pă- 

duri. Vereiorova, Bahna; Piteşti la Valea-Mare în Muscel; Vrancea 

în Putna. 

2. P. Filix-mas holl lent. (|. germ. 5 p. 52 (1800); Koch 

syn. p. 978; Gren. Godr. fl. fr. 3 p.631; Sehlecht. Lang. deutsch. 

fig. 43. Polypodium Filiv-mas L. spec. p. ÎL5L. Aspidium  Piliz-mas 

Swartz synop. îilic. p. 53 (1506). Nephrodium Luliz-mas Stremp. filic. 

p. 30 (1829); Boiss. fl. orient. 5 p. 737.— Vulg. /Feregă. Ferică. Li- 

rică. Spata- Dracului. — , lulie, August. Locuri umede umbrose prin 

păduui, codri sau dumbrave mari. Vereiorova, Bahna; dealurile Dum- 

brăviţei la Cerneţi; Coziea ; Dimbovicioara, hucăr; Predeal, Buşteni, 

Sinaia (Grec. enum. p. 63); în Ilfov pe lingă Căldăruşani; Slănicu din 

Bacău ; în Roman la 'Tifeşti; laşi la Răpedea şi la Birnova; Mânăs- 
tirea Neamţa (Chan.) ; în Suceava pe Borca şi i fan 

f. affine. Polystichum affine Ledeb. Il. ross. 4 p. 515 (1553). As- 

pidium affine Fisch. et Mey. in Hohenak. enum. talisch. p. 10 Nephro- 

dium  Filiz-mas f. incisum Boiss. îl. orient. 5 p. 735. Cu portul mai 

m&nunţel, lobii segmentelor frondei cam pă MII Mae pe margine uşiu- 

rel şi fin biseraţi.—Buzcu la pădurea Dumbrava, Bisca; Piatra pe dea- 
lul Cernegura. — Întru tote exact cu exemplarele din Crimeea. 

7. caucasicum Al. Braun ap. Borb. exsic.! Amplă şi robustă în 

tote părţile sale, lobii segmentelor frondei cu mult mai dilataţi de cât 
în formele precedente ale speciei, marginele expresiv crenate, crena- 

to-incise.—În Româniea la Hinca-Camenei distr. Mehedinţi (Aspidium 
Filiz-mas d. umbrosum Millde ap. borb. jelent. az 1575 exb. bânsâg 

năv. kut. p. 245); în Buzău la Bisea-Rusilei. 
3. crenatum Milde ap. Binitz in herb. europ. (!)— Planta nostră se 

potriveşte exact cu exemplarele obținute de la Dr. C, Bienitz subt 
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acest nume. — Stâncile umede umbrose în valea Borca lingă isvorul 

de borvis cu congenera sa pe alături. 

3. P. spinulosum |). []. [1.92 p. 561(1515); Koch syn.p.975, 

979 var. 2; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 632 var. a; Ledeb. fl. ross. 4 

p. 515; Schlechtd. Lang. deutsch. 1 fig. 45. Aspilium spinulosum Doell. 

rhein. Îl. p.17. Nephrodium spinulosum Stremp. filie. p. 30 (1822); Boiss. 

fl. orient. 5 p. 7385. — Aceleaşi numiri vulgare. — d, lulie, August. 

Păduri umbrose în regiunea montană. Monăstirea Horezu ; Buceci la 

Sinaia prin valea Peleşiului, frecuent; Buşteni ; Predeal pe Clăbucetu- 

Taurului ; Munţii Slănicului în Bacău. 

f. dilatatum Koch syn. p. 979; Gren. (ode. Îl. îr. 3 p. 632. Poly- 

podium dilatatum Hottm. deutsch. 11. 2 p. 7 (1791). Polystichum dilata- 

tum Swartz ap. Sehlechtd. Lang. deutsch. 1 fig. 46. P. multiflorum 

Roth. tent. (|. germ. 3 p. 87 (1500). Aspidium dilatatum Willd. spec. 
pl. 5 p. 253 (1805); Swartz syn. filie. p. 420. Lobulele lobilor seg- 

mentelor frondei aprope tote pină la virful lobului separate şi pe un 

rachis subţire aşedate în mod oposit, cele de la virf întru câtva con- 

fluente ; frondele acestei forme sunt mai dilatate şi de o figură ovato- 
triangulară. Predeal pre Clăbucetu-Taurului, Buşteni, Sinaia prin 

valea Peleşiului ; Broşteni în Suceava. 

9. CYSTOPTERIS Bern. in Schrad. neu. journ. vol. 1. 

1. C. fragilis Bernh. in Schrad. neu. journ. vol. 1 pars. 2 

p. 26 (1806); Koch syn. p. 980; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 633; Boiss. 

(1. orient. d p. 740; Sehlechtd. Lang. deutsch. 1 fig. 47. Polypodium 

fragile L. spec. p. 1553. P. poly/morphum Vill. dauph. 3 p. 846 tab. 53 
(17839). — Y, lunie- August. Stânci cu muschi sau cu icrbă menunţică 

în păduri şi văi umede umbrose subalpine. Verciorova pe la Porţile- 
de-ter şi prin valea Bahnei ; Baea-de-Aramă, Tismana; valea Monăstirei 

Bistriţa ; valea Oltului pre Cârligele; 'Teşila, Comarnic; Buceci pe la 

Sinaia (Grec. enum. p. 63) şi în tot coprinsul pină la Buşteni; Pre- 

deal; pe Borca şi în cheile Barnarului în Suceava. 

2. C. alpina Link enum. h. berol. 2p. 130 (1821); Gren. Godr. 
(1. fr. 3 p. 624; Schlechtd. Lang. deutsch. 1 fig. 48. C. regia Presl var. 

b. alpina Koch syn. p. 950 Polypodium alpinum Wult. in Jaeq. collect.2 
p. 171. Aspidium alpinum Willd. spec. pl. 5 p. 282 (1805); Sturm 

deutsch. (1. Ilh. 11. Cystopteris fragilis B. tenuisecta Boiss. îl. orient, 5 

p. 740. — d, lulie, August. Stânei, fisuri de stânci; prin locuri cu mus- 

chi, umede umbrose. Buceci pe Caraimanu (Knecht.). 
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3. C. sudetica Al. braun et Milde schles. gesellsch. 1555 p.92; 

Neilr. diagn. p. 141; Milde schles, krypt. p. 55% tig. 105. C. leucosoria 

Schur est. bot. zeit. ann. 15585 p. 3285; ej. enum. transs. p. S40. — 

I, lulie, August. Stânci cu muschi prin păduri în regiunea montană 

din Moldova. Agapia la Schitu-Sichla (Br. miss. ; Grec. ann. 1574 leg. 

sed non enumerata); valea DBarnarului în Suceava (Br.)! 

10. ATHYRIUM hv:/ rent. fi. germ. 3 p. 58. 

1. A. Filix foemina liolh lent. fl. germ. 3 p. 61-67 (1500); 

Boiss. fl. orient. 5 p. 735. Polypodium Lili femina L. spec. p. 1551. 
Aspidium Filix foemina Swartz syn. filic. p. 59 (1806). Asplenium Filiz 

foemina Bernh. in Schrad. neu. journ. ann. 1806. tom. Il p. 27 tab. 2 

fig. 7. — Vulg. /eregă. Perică. — E, lulie - Septembre. Păduri umbrose, 

văi umede umbrose; în regiunea montană şi submontană. Monăsti- 
rea "Tismana ; Horezu, Mânăstirea Bistriţa, Olăneşti, Coziea; Vulcana; 

Sinaia (Grec. enum. p. 63) şi in tot coprinsul Bucecilor ; Predeal; 

Bisea, Penteleu; ȘSlănicu din Bacău; Geahlău; Monăstirea Neamţu 

(Chan.); în Suceava pe la Bapşea subtStănişioara, pe Borca; Broşteni 
pe Neagra; Hartu; laşi. 

2. A. alpestre hylands in Moore ferns of great brit. 1557; A. 

Kern. exsic. austr. hung. n. 2702 (!). Polypodium alpestre Hoppe but. 

taschenb. 1805 p. 216. — Iulie, August. Văi montane umede umbrose; 

în regiunea intralpină. Sinaia la isvorul Peleşiului; Predeal în valea 
Roşnovei sus. 

1]. ASPLENIUM /. sen. n. 1175 exp. 

Ş 1. Frondele simplu pinatisectate. 

1. A. viride Iluds. [i. angl. p. 385 (1762); Koch syn. p. 999; 

reni, Godr..fl.. fr. 2 p. 636; Boiss. fl..orient. 5 p. 7131; papi 

Lang. deutsch. 1 fig. 25. — d, lunie- August. Stânci, lespedi în văi 

umede umbrose; în regiunea montană subalpină. În Argeşi pe Ne- 

goiu şi pe Moldoveanu; Puceci prin valea Peleşiului, la Buşteni pe 
Caraimanu. 

2. A. Trichomane |. spec. p. 1540; Koch syn. p. 952; Gren. 

(ode. fl. fr. 3 p. 636; Boiss. fl. orient. 5 p. 731; Schlechtd. Lang, 

deutsch. 1 fig. 26. — d, lunie- August. Stânci ealcare prin păduri şi văi 

montane. Verciorova pe Bahna; Monăstirea Tismana; Lainici spre 

Păiuşa; Olăneşti; Coziea pe Cârlige ; Dimbovicioara ; Sinaia (uree. 

enum. p. 63); munţii Slănicului în Bacău; Piatra pe Cernegura; Cea- 
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hlău ; Broşteni pe Neagra şi in Cheile Barnarului; in Dobrogea pe la 

Mânăstirea Cocoşi şi pe muntele Cineli sau Consulu. 

3. A. septentrionale Swuilz syn. filic. p. 75 (1806); Koch 

syn. p. 953; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 637; Boiss. fl. orient. 5 p. 734%; 

Schlechtd. Lang. deutsch. 1 fig. 24. — Acrostychum septentrionale L. 

spec. p. 1594. Scolopendrium septentrionale Roth tent. îl. germ. 3 p. 49 

(1800). Acropteris septentrionalis Link enum. hort. berol. 2 p. 56 

(1821). — Y, lunie- August. Stânci şi lespedi în văi montane la locuri 

deschise. Valea Barnarelului sus spre Bida ; Rarcu pe Piatra Zimbrului 

(Br.); în Dobrogea la Monăstirea Cocoşi pe muntele Oglinda (Br.) 

şi pe muntele Consulu la Alibeichioi. 

$ 2. Frondele având forma generală triangulară, iar totul bi - tri- 

pinatisectat. 

4. A. Ruta-muraria |.spec. p. 1541; Koch syn. p.983; Gren. 

Godr. fl. fr. 3 p. 637; Boiss. fl. orient. 5 p. 739; Sehlechtd. Lang. 

deutsch. 1 fig. 28. — Y, Iunie - August. Stânci calcare în părţile mun- 

tose. Tismana ; subt Negoiu pe Argeşi ; Păpuşea; Dimbovicioara; Si- 

naia şi în tot coprinsul Bucecilor Predeal; Piatra pe malurile Bi- 
striţei; Dobrogea la lenissala pe stincile Castelului («enovez şi pre 

muntele Gonsulu. 

5. A. lepidum Preslin verh. d. vaterl. mus. 1836 p. 7 (65); 

ejus tent. pterid. p. 108 (1537); 'Fodaro in giorn. de la soc. nat. di pa- 
lerm. vol. 1 fasc. 3 et4 p. 227 ann. 1866. (Conf. Milde iiber Aspl. fissum 

Kit. und Aspl. lepidum Presl in zool. bot. gesel. vol. XVII p. 817). — 

€], lunie- August. Fisuri de stânci în văi umede umbrose. Valea M6- 

năstirei Bistriţa în Vâlcea. Specimenele nostre au fost comparate cu 

cele de la Ruşiava datorite amiciţiei confratelui A. Degen. 

6. A. Adianthum nigrum L. spec. pl. 1541; Sturm deutseh fl. UI 

h. 5; Koch syn. p. 983; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 638; Boiss. fl. orient. ? 

p. 754%; Schlechtd. Lang. deutsch. 1 fig. 29. — Y, lunie- August. erei 

caleare cu pădure. Vârciorova desupra Porţilor-de-Fer. 

3 

754 

12. SCOLOPENDRIUM Si: act. taur. 5 p. 410. 

|. S. vulgare Symons synops. pl. brit. p. 193 (1798). — Seolo- 
pendria vulgaris Tragus ap. G. Bauh. pinax p. 353 (1623); Lingua 

cervina officinarum G. Bauh. |. e. Asplenium Seolopendrium L. spec. 

pl. 1531 (1762). Seolopendrium officinarum Swartz synops. filie. p. 89 

(1806); Koch syn. p. 954; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 638; Boiss. fl.orient. 5 
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p. 729; Schlechtd. Lang. deutsch. 1 fig. 36. — Vulg. Limbu-cerbului. 
Limba-vecinei. Năvalnic. — Ă, lunie - August. Păduri umbrose, codri; 

în regiunea montană (Grec. enum. p. 63). Baea-de-Aramă prin Valea- 

Găinei; Rucăr pe Pravăţu şi pe la Dimbovicioara ; Moldoveanu; Sinaia 

şi în tot coprinsul Bucecilor; Vrancea; munţii Slănicului în Bacău; 

Fundu-Tarcăului în Neamţu şi pe Cernegura la Piatra; Broşteni pe 
Neagra. 

13. BLECHNUM /. gen. n. 1175. 

1. B. Spicant lioth tent. fl. germ. > p. 44 (1500); Koch syn. 

p. 984; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 639; Boiss. fl. orient. 5p. 729; Schlechtd. 

Lang. deutsch. 1 fig. 29. Blechnum boreale Swartz synops. filie. p. 115 

(1806); Sturm deutsch. fl. Il h. 11. Osmunda Spicant L. spec. pl. 1522. 

Struthiopteris Spicant Scop. fl. earn. p. 288 (1772). — , lunie- Au- 

gust. Păduri umbrâse în regiunea montană. Olăneşti; Slănicu din 

Bacău. 

14. PTERIS 1. gen. n. ri74ex p. 

1. P. aquilina [.. spec. p. 1533; Sturm deutsch. fl. II h. 1; Koch 

syn. p. 984; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 639; Boiss. fl. orient. 5 p. 7983; 

Sehlecht. Lang. deutsch. 1 fig. 20. Allosuvus aguilinus Presl tent. pterid. 

p. 153 (1837). Peregă. Perică, — Ă, lanie- August. Poeni de păduri, 

locuri deschise dar cam umede, pe costele montane în părţile interidre. 
Vereiorova pe la Porţile-de-Fer; dealu Stirminei; Costeşti pe Băiu, 

Ciolanu, Valea-Țesnei; munţii Cloşanilor şi Valea-Cernei pină la re- 

giunea alpină ; Tismana; Olăneşti, valea Răporoasă ; Coziea spre Gura- 

Lotrului; Vulcana; Piteşti pe la Merişani şi la Valea-Popei; Disca; 

Vrancea ; Tirgu-Ocnei pe Măgura; Broşteni; Harcu; Găineşti; Făl- 

ticeni ; laşi; în Dobrogei pe la Somova la Tulcea. 

A. lanuginosa Kaulf. enum. filic. p. 189; peste tot cu mult mai 

lanat-p&rosă. 

15. STRUTHIOPTERIS W://d, enum. h. berol. p. 107, 

|. S. germanica Willd. enum. h. berol. p. 1071 (1809); Koch. 
syn. p. 986; Sehlechtd. Lang. deutsch. 1 fig. 55. Osmunda Struthiop- 

teris L. spec. pl. 1552. Onoclea Struthiopteris Hottm. deutsch. îl. 2 
p. 12 (1795).— Vulg. /eregă. Ferică. Spata-dracului. — E, lunie - 

August. Păduri în regiunea montană. In Valea "Țesnei pe Inele(u-Mare; 

în munţii de la Monăstirea Secu distr. Neamţu (Br. miss.); în Suceava 

pe Bistriţa şi pe Neagra la Broşteni î. mult. 

Grecescu D, Dr. — C. 1324. 44 
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CXX. LYCOPODIACEA DC. fl. fr. 2 p. 257. 

Sect. I. Isosporeae. Sporele de un fel şi germinând nasc protale monoice. 

1. LYCOPODIUM /. gen. n. 1153 ex p. 

Ş 1. Sporangiile aşedate la axila bracteelor ce nu difer de foile 

comune şi nu întocmesc spic deosebit. 

1. L. Selago L. spec. pl. p. 1565; Sturm deutsch. fl. Il h. 5; Koch 

syn. p. 970; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 653; Boiss. fl. orient. 5 p. 743; 

Sehlecht. Lang. deutsch. 1 fig. 70. — L. recurvum Kit. ap. Willd. spec. 

pl. d p. 50 est forma ramis recurvis. — Vulg. Brădişior. Cornişor. 

Cornişor-e-munte. — d, Talie, August. Stânci şi lespedi cu muşchi sau 

cu i6rbă, livedi, poeni pe costele munţilor. Negoiu; Buceci la Sinaia 

(Grec. enum. p. 6%), Predeal. 

Ş 2. Sporangiile aşedate la axila unor bractee ce difer de foile 
comune şi constituesc spic ce termină virful ramurilor foliate. 

1. Spie solitariu la extremitate, nepedunculat. 

2. L. annotinum |. spec. p. 1566; Sturm deutsch. fl. Il h. 5; 

koch syn. p. 970; Gren. Godr. (1. fr. 3p. 654; Schlechtd. Lang. deuseh. 1 

fig. 72. — Y. lulie, August. Stânci, păduri montane. Munţii («odeanu- 

lui pe Mocirliu; Buceci prin valea Peleşiului şi la Poeana-Stânei ; MO- 

năstirea Neamţu (Chania); pe Barnarelul. 

2. Ramurlie terminate în peduncul lung ce portă la virf 2-5 

spicuri. 

3. L. clavatum |. spec. p. 1564; Sturm deutsch. Il h. 5; Koch 

syn. p. 971; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 655; Boiss. fl. orient. 5. p. 744; 

Sehlechtd. Lang. deutsch. 1 fig. 75.— Vulg. Brădişior. Cornuşior. Pe- 
dicută. — Y, Iulie, August, Poeni cu ierbă, stânci acoperite cu muşchi 

pe costele munţilor. Olăneşti pe la Valea-Răporoasă; Predeal; Sinaia 

(Grec. enumn. p. 64); munţii Slănicului în Bacău; Ceahlău; Hartu. 

Secţ. II]. Heterosporeae. Sporele de două feluri: microspore şi 

maerospore, germinând produc protale dioice. 

2. SELAGINELLA Spring. ap. Doll. rhein. fl. p. 35. 

2. S. helvetica Spring. ap. Doll. rhein. fl. p.39 (1545); Koch. 

syn. p. 971; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 656; Boiss. fl. orient. 5 p. 745; 

Schlecht, Lang. deutsch. 1 fig. 69. — Zgcopodhium helveticum L. spec. 

p. 1568; Sturm deutsch. fl, Ilh. 5. L. radieans Schrank baier. fl. n. 1447 
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(1759).— I. lulie, August. Lespedi umede prin locuri umede umbrose. 

Olăneşti prin Valea Raporosă ; Valea Oltului în sus de Coziea subt Cio- 

cane şi subt Cârligele; Corbeni la cetatea Vlad-Ţepeşi; Dimbovicioara; 
Sinaia prin Valea Peleşiului şi la Urlătoarea; în Suceava prin valea 

Neagra şi prin Barnare. 

2. S. spinulosa Al. Pr. in Dull. rhein. îl. p. 28 (1545); Koch 

syn. ed. 3 p. 728; Schlecht. Lang. deutsch. fl vol. 1 fig. 68. Lacopo- 

dium Selaginoides L. spec. p. 1565; Sturm deutsch. fl. II h. 5. — d, Lulic, 

August. Pe lespedi umede acoperite de muşchi, în regiunea alpină. Bu- 

ceci pe Caraimanu ; Negoiu pe Podeanu. 

CXXI. EQUISETACEA DC. fl. fr. 2 p. 580. 

1. EQUISETUM 1. gen. n. 1160. 

$ 1. Caulii de două feluri: cei spiciferi precoci, fără ramuri ver- 

ticilate şi se tree îndată după sporifieaţie ; cei sterili tardivi, port ra- 
muri verticilate şi trăesc pină în tomnă. 

1. E. Telmateja Ehrh. beitr. 2 p. 159(1788); Kochsyn.p.964; 

Gren. Godr. fl. fr. vol. 3 p. 643; Boiss fl. orient. 5 p. 741; Sehlechtd. 

Lang. deutsch. 1 fig. 57. Eguisetumn fuviatilis Smith 11. brit. p. 104 
(1805). E. eburneum Both catal. bot. 1. p. 128 (1797). E. mazimum 

Lam. fl. fr. 3 p. 7 (1778) nomen omnium antiquissimum sed admo- 

dum dubium. — Vulg. Brădişor. Cida-calulului. Di îru-porealui, — 

d. Avrilie, Maiu. Locuri umede mlăştinose. Călimăneşti, Goziea; Câm- 

pulung ; Vulcana; Câmpina; Perişi, Crivina ; Beceni la Pădurea-Ocea 

(E. silvaticum Grec. enum. p. 64), Bisca ; Bacău, Tirgu-Ocenei; Pia- 

tra, Osloveni, Neamţu ; laşi pe la Răpedea; Tulcea. 

2. E. arvense [. spec. p. 1516; Koch syn. p.964; Uren.(uodr. 

fl. fr. 3 p. 643; Boiss. fl. orient. 5 p. 741; Sehlechtd. Lang. deutsch. 

1 fig. 56. — Vulg. Brădişior. Coda-calului. Pivu-poreului. — d, Apri- 

lie, Maiu. Specie forte comună. Locuri năsipose umede sau expuse 
inundaţiilor, petrişuri, coste rupte pe lingă drumuri, mirişti prin lo- 

curi de luncă, pruntişiuri (Grec. enum. p. 6%). Rimnic, Călimăneşti ; 

Câmpulung, Conţeşti prin Valea Argeşelului; Bucureşti, Bultea, Perişi ; 

Câmpina; Buztu; Focşiani; Bacău, Oneşti; Neamţu ; laşi ; Dobrogea. 

3. nemorosum Al. Braun ap. Doell. rhein. 11. p. 27 (1843); koch 

syn. p. 964. E. pratense Roth tent. fl. germ. 2 p. 6 (1800) - non Ehrh. 

— Vâreiorova; Olăneşti; Câmpulung ; Conţeşti; Topoloveni; Buşteni, 

Sinaia; Botoşiani, Agalton; în Suceava pe Stănişioara, 
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Ş 2 Caulii de dou€ feluri şi se nasc în acelaşi timp: cei spiciteri 
alburii sau roşietici sunt simpli sau cu ramuri verticilate rudimentare 
în timpul tormărei spicului care se trece şi piere, apoi caulul stu ur-. 

mează a creşte impreună cu cei sterili şi toţii trăese pînă în tomnă. 

3. E. silvaticum |. spec. p. 1516; Koch syn. p. 964; Gren. 

Godr. fl. fr. 3 p. 643; Boiss. fl. orient. 5 p. 741; Schlechtd. et Lang. 

deutsch. 1 flg. 55. — 4, Maiu, lunie. Locuri umede şi umbrose prin 

livedi şi vălcele montane subalpine. Predeal, Buşteni, Sinaia (Grec. 

enum. p. 64); Mânăstirea Neamţu (Chan.). 

4. E. pratense Er. hannov. mag. LX. p. 135 (17534); Sehlecht. 

et Lang. deutsch. 1 fig. 59. FE. umbrosum Meyer ap. Willd. spec. pl. 5 

p.3 (1510); Koch syn.p. 965. £. Ehrhartii Meyer chlor. hannov. p. 666 

(1836). £. silvaticum 3. minus Wahlenb. fl. suec. p. 659.— 4, Aprilie- 
lunie. Locuri umede mlăştinose. Predeal; laşi pe la pădurea Birnovei. 

$ 5. Caulii de acelaşi fel, verdi : cei spiciferi dupe fructificaţie, 
ca şi cei sterili, urmez cu desvoltarea împreună pină în tomnă. 

* Caulii fără asperităţi, o duc numa pînă în tomnă; spicurile 

ovoide. 

5. E. palustre |. spec. p. 1516; Koch syn. p. 965; Gren. (rodr. 

fl, fr. 3 p. 644; Boiss. fl. orient. 5 p. 742; Sehlechtd. Lang. deutsch. 1 

fig. 60. — d. Maiu, lunie. Locuri umede; prin livedi, vălcele, mlăştini. 

Buceci (Knecht.); Predeal; Vrancea; Mânăstirea Neamţu (E. avvense 

Chania exsic.!-non L.) 

6. E. limosum [. spec. p. 1517; Koch synops. p. 965; Gren. 
Godr. fl. fr. 3 p. 644; Boiss. fl. orient. 5 p. 742; Sehleehtd. et Lang. 

deutsch. 1 fig. 61. — d, lunie- August. Locuri mlăştinose, bălți. Bălţile 

dintre 'Tirgul-Frumos şi Cotnari; bălțile de la Mamaea lingă Constanţa 
în Dobrogea; Predeal prin valea Roşnovei. 

** Caulii seabri, o duc şi totă ierna; spicurile acuminate. 
7. E. ramosum Schleich. catal. pl. helv. p. 27 (1507); Koch 

syn. p. 966; Gren. Godr. fl. fr. 3 p. 645; Boiss. fl. orient. 5 p. 742; 

Sehleehtd. et Lang. deutsch. vol. 1 fig. 62. £. ramosissimum Desf. fl. 

atlant. 2 p. 398 (1800)- non Humb. et Bonpl. E. /longatum Willd. spec. 

pl. 5 p. 8 (1810). E. pannonicum Wild. 1. c. p. 6 fide spiciminis in 
herbarii Wildenowii ap. AL. Braun. E. hyemale e. elongatum Doell. 
rhein. Îl. 31. — , lunie- August. Locuri umede. Câmpina prin valea 

Doftanei; Bisca; Slănicu din Bacău. 
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8. E. hyemale [. spec. p. 1517; Koch synops. p. 966; Gren. 

Godr. fl. tr. 3 p. 644; Boiss. (|. orient. 5 p. 743; Schlechtd. et Lang. 

deutsch. vol. 1 fig. 63. E. alpinum et E. fuscozonatum Schur dest. bot. 

zeit. 1857 p. 417.— 4, lunie- August. Locuri umede, mlaşlini. Olă- 

neşti la lazu-Bobuiui; Buşteni, Azuga; Comarnic; în Suceava la lesle 

subt Stănişioara. 
f. Schleicheri Milde. — Munţii Slănicului pe la trontieră în Bacău. 

9. E. variegatum Sclhleich. cat. pl.helv. ann. 1807 p. 27; Koch 

syn. p. 967; Schlechtd. Lang. deutsch. vol. 1 p. 152 fig. 65 £q. tenue 

Hoppe. Ey. campanulatum Poir. Eq. multiforme Vauch. — d, lunie- 

August. Locuri mlăştinose în regiunea munţilor mari. Buceci (Dr. C. 

Baenitz leg.) 

——P a 5 Ap e — 
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CONSPECTUL GEOGRAFIC 
AL 

FLOREI ROMÂNIEI 

Se ştie că Vegetaţiea mult - puţin însemnată a unei țări sau a 
unei regiuni cum şi caracterele particulare ale Florei sale depind de 
un oarecare număr de condiţii cosmice sau ambiante care "şi exerci- 
teză acţiea lor asupra existenţei şi desvoltărei organismului vegetal. 
Nu că făptura ființei vegetale ar fi o machină sau un aparat indife- 

rent şi s'ar supune mecaniceşte acţiei acestor agenţi fisici; însă, astfel 

cum sunt create, plantele au o disposiţie organică în sînul cărei există 

o lucrare proprie, lucrare complexă în felul seu, vicța, dar forte va- 

riată subt impulziea agenţilor externi ce, de altfel, sunt condiţii indis- 

pensabile pentru exerciţiul său. Oricum însă, complexul acestor con- 

diţii externe se reduce la două categorii principale : una care coprinde 

condiţiile telurice, adică condiţiile pe care le oferă solul, fie prin situa- 
țiea şi extensiea sa pe suprafaţa globului terestru, fie mai cu seamă 

prin situaţiea sa latitudinală şi altitudinală, prin configuraţiea topo- 
grafică ce o are era sau regiunea respectivă şi prin felul constituției 
tărâmurilor pe care plantele viețuiesc; cea de a doa coprinde condi- 

țiile climatice şi care consistă în starea de presie atmosferică, de tem- 
peratură, de umedelă, de lumină, de linişte sau de agitaţie atmosfe- 
rică, după cum aceşti agenţi fisici externi predomină sau varicză. Din 

diferenţiarea şi localizarea condiţiilor ambiante de existenţă a rezultat, 

pe suprafaţa țărilor ca şi pe glob, diversele distribuții şi cantonări ac- 

tuale ale marelui număr de forme vegetile pe care le studiem subt 

categoriile sistematice de clase, familii, genuri, specii, rase, varietăţi 

etc. În materie de geografie botanică, cunoştiinţa acestor condiţii se im- 

pune neapărat şi, deci, cată să ne oprim asupra acestei părţi. 

Subiect vast în ştiinţa biologiei, examenul şi studiul agenţilor 

cosmici, cu referenţă la existenţa şi desvoltarea vegetalelor, exige nu- 

merse şi minuţiose cercetări când este vorba de Flora geografică a 
unei ţări. Pentru ţera nostră suntem âncă cam departe de a poseda 
un material destul de suficient şi complect pentru a tracta pre larg 

şubiectul acesta. Cu tote acestea, ne vom sili să aşternem principalele 
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puncte ale acestei materii în trăsuri generale pe căt ne permit actua- 

lele investigaţii asupra ţerei nostre. 
Asttel, în partea acesta a lucrărei nostre, subt titlul de F/s/ogra- 

fie generală vom lace o expunere sumară relativă: 1”, la situaţiea țărei 

pe globul terestru, la limitele şi la aspectul stu general; 20, la condi- 

țiile sale telurice care implică cunoştiința configurației topografice ge- 

nerale (orografiea şi idrografiea) precum şi cunoştiințele terâmurilor 
pe care locueşte actuala vegetaţie a ţărei, parte ce se referă la consti- 

tuţiea geologică a ţărei; 3%, la condițiile climatice ce decurg din starea 
agenţilor fisici externi şi din reacţiea actualei vegetaţii asupra clima- 

tului, După aceea, sub titlul de Vegetaţiea și F/ora geografică a țărei, 

vom arăta în ce raport se găseşte tapetul vegetal al ţărei nostre cu 

cele patru Domenii florale ale continentului european, apoi vom 

schița aspectul general al vegetației nostre şi diterenţiarea sa în trei 
zone : zona vegetației alpine, zona vegetației forestiere şi zona veretaţiei 

stepelor danubiane şi pontice, descriind la fiecare vegetaţica şi llora 

proprie ce le aparţine. 

L 

PISIOGRAFIEA GENERALĂ A ROMÂNIEI 

|. SITUAȚIEA, LIMITELE, ASPECTUL GENERAL 

Considerată geograficeşte, Româniea constitue o ţeră care, pri- 

vită pe globul terestru, este situată la partea orientală a Europei 

medio-meridionale, între 22,49 şi 29%40' longitudine E, considerată 
după meridianul din Greenwich, şi între 43%,35 şi 49%50 latitud. N. 

Politiceşte, ea este formată din provinciile danubiane, odinioară 

cunoscute subt numele de Principatele- Panubiane, sau Tera-homă- 

nescă şi Moldova, cu care ia parte şi Dobrogea. 

Suprafaţa sa totală ocupăo întindere aproximativ de 13,102,000 

hectare sau 131,357 kilometre pătrate cu o populaţie ce, actual, se so- 

coteşte a fi de 6,645,000 locuitori. 2 
Privită pe charta reliefului Europei, Homâniea se intinde din 

1. Ca și Institutul Meteorologie al României, am adoptat acest meridian intru 
ce priveşte longitudinea diferitelor puncte sau staţii ale țărei care, ca şi cele pentru 

latitudine, se găsesc publicate în Analele Institutului. 

2. Sturza Dim. A. Europa, Rusiea şi Româniea, Bucureşti 1890. 

Idem. Suprafata și populațiea Regatului României, în Buletinul Societăţei geo- 

grafice a României, anul XVI, 1896, 
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culmea Carpaţilor meridionaii pină la Dunăre, la Prut şi, prin anexul 

Dobrogei, pină la marea Neagră. Şirul Carpaţilor, în intinderea ce ne 
aparţine, descrie un are sau, mai bine dis, o cotitură angulară cu o 

deschidere cam de 50 spre 'Transilvaniea de care ne desparte, asttel 

că partea ce se lasă din masivul Carpaţilor centrali, din Tatra, ur- 

m6ză o direcţie de la NNW spre SSE, între Moldova şi Transilvaniea, 
pină ce ajunge în Plaiul-Vrancei unde constitueşte cotitura şi de unde 

ia direcţiea, în linie uşor arcuată, spre W pînă la Triplul-Confiniu 

dintre Olteniea, 'Transilvaniea şi Banat; de aci se lasă spre SW pină 

la Dunăre unde se opreşte şi se rupe între Ruşiava şi Severin, la Ver: 

ciorova, constituind cunoscuta parte a Dunărei numită Porţile-de- Fer 

sau Cataractele prin care se ţine cu Balcanii din Serbiea. Din culmea 
acestui şir şi din laturea sa orientală şi meridională relieful general al 

ț&rei se înclină treptat, constituind o întindere de numerose dealuri, 

şi în cele din urmă se desfăşiură în vastele câmpii care constituesc re- 
iunea nostră danubială de care, ca un petec a patru-laturi, se ţine 

Dobrogea între Dunăre şi marea Neagră. 

Astfel, Româniea se găseşte pusă : între Carpaţii meridionali 
sau Alpii transilvanici, pe a căror coamă este trasă liniea de frontieră 

ce ne separă de Banat şi Transilvaniea coprinse în imperiul Austro- 

Ungar, între Dunăre care, de la Verciorova pină la Silistra, ne separă 

de țerile balcanice şi între Prut ce ne separă de Russiea prin Basarabiea, 
odinioară parte a Moldovei, ca şi Bucovina pusă ia nord, care acum 

se găseşte tot subt imperiul austriac; în fine, prin delta Dunărei şi 

Dobrogea, Româniea ajunge pînă la marea Neagră. 

Pentru cei ce cunosc geografica botanică generală a Europei, 

aceste prealabile noţiuni sunt necesare, căci pot da o idee, a-priori de 

Vegetaţiea şi Flora ce aparţine teritoriului nostru. 
Ca aspect general, Românieu oferă tote formele peisagice ce, 

nu mai puţin, suni şi intre cele cu osebire pitoreşti, atrăgend privirea 

şi inspirând imaginaţiea artistică şi poetică. 
Subt un cer, adesea limpede şi de un transparent azur, larg şi 

profund, luminat de sorele viu al orientului, se ved munţii înalţi ale 

căror largi şale port numerose plaiuri alpine şi din care pornesc dea- 

luri acoperite cu întinse păduri şi codri; la poalele acestora se intind 

câmpii şi şesuri imense îmbrăcate cu verdeţa livedilor şi a holdelor 
de cultură; o mare cale fluvială încinge laturea sa meridională şi al 

cărei curs domol şi placid adesea ia reflectul albăstriu al cerului, de 

unde pitoresea sa numire de A/bastrul-Danubiu ; numerose riuri ce, 

de la munte pînă la Dunăre, irig ţera cu apele lor abondente şi în 
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lunca căror apare numerose zăvoiuri ce fac contrast cu verdeţa câm- 
piilor şi a pădurilor prin argintiile foi ale Sălciilor şi Plopului de luncă; 

apoi, lacuri sau bălți, adesea de întinderi ce se perd inaintea vederei, 

insoțesce Dunărea în albiea sa pînă la mare şi pe limonul cărora cresc 

intinse şi numerose stufării de Trestie, Papură şi Rogoz, adăpost al 

unui mare număr de cârduri de pastri acuatice; urmez şi câteva dune 

sau năsipuri mobile şi, în fine, marea. Dar tote acestea, nu mai 

puţin, sunt şi forme de terămuri în condiţii telurice şi climatice dife- 
rite şi variate ce, de la prima vedere, dau botanistului geograf şi flo- 

rist o idee prealabilă despre populaţiea vegetală şi despre variaţiea 

formelor vegetale ce se găsesc pe intinderea acestui restrins teritoriu, 

dar care rivalizeză, subt raportul vegetației, cu multe din ţările cele 

mai dotate ce sunt în întinderea continentală din care facem parte. 

Il. CONDIȚIILE TELURICE 

Ş |. RELIEFUL GENERAL AL ȚEREI. OROGRAFIEA, IDROGRAFIEA. 

Şirul de Carpaţi, fiind scheletul geologic al ţerei şi tectonica 

geologică dependentă urmând aceeaşi disposiţie şi regularitate în di- 

feritele epoce geologice, face ca relieful topografic al României cis- 

danubiane să aibă o continuitate şi o unilormitate aproximativ la fel. 

Acestă asemănare devine şi mai însemnată între Olteniea şi Moldova 

a căror suprafaţă accidentală este, comparativ, cu muli mai întinsă 

de cât in Munteniea unde Carpaţii, pe de o parte, se rădic la cele mai 

insemnate altitudini din câte avem şi, pe de altă parte, poalele lor, 

devenite dealuri, nu merg departe: aci fără transiţie, regiunea dealu- 

rilor se opreşte într'o linie ce plecă de la Piteşti prin Tîrgovişte, Ploeşti, 

Buztu, Rimnicu-Sărat, Foeşiani pînă la Mărăşeşti, făcend un contrast 

remarcabil cu imensele şesuri şi ărăyane ce se desfăşiură de aci pină 

la Dunăre. Dobrogea, însă, nu intră în acestă continuitate a fisiografiei 

&rei, fiind dependentă de formaţiea balcanică. Întinderea sa constitueşte 
un platou destul de rădicat, comparativ cu şesurile danubiane, având şi 

numerose depresii ce i dau aspectul accidentat, însă arid, din cauza 

subsolului petros. Dar, în cele din urmă, acest platou devine cu mult 

mai rădicat printr'un masiv de munţi petroşi granilici şi situat la partea 
sa septentrională pe ţermul drept al Dunărei între Măcin, Tulcea şi Ba- 

badag, totul făcând un puternic contrast cu nivelul inferior al stepelor 

danubiane româno-basarabice şi cu marea Neagră. Ea şi cu partea bul- 
garo-rumelică ce iînvecinesc marea Neagră constituese stepele pontice. 
De aceea vom face o separată descriere fisiografică pentru parlea 
trans-damubiană ce ne aparţine, 
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1. homâniea Cis-danubiană 

Relietul general al acestei părţi, privit din culmea Carpaţilor, 

urmeză o inelinaţie treptată ce oferă o sculptură de numerose văi mai 

mult sau mai puţin profunde, de masivuri montane ce se rădic cu pu- 

tere dealungul catenei carpatice, de numerose dealuri ce se lasă din 

laturile acestor munţi şi care, în cele din urmă, devin mici rădicături 
ce se perd şi dispar în vastele câmpii ce se întind în lungul Du- 

nărei, de la Mehedinţi pînă la Prut şi pină spre Făleiu. Totuşi, acestă 

inclinaţie, în mersul stu general, înfățişeză neşte diferențe destul 
de evidente ce nu sunt lipsite de oarecare importanţă topografică, 

fiind în corelaţie cu vegetaţiea forestieră şi cu agricultura ţărei. Astfel, 

în Olteniea şi în Moldova înclinaţiea merge mai uşior, dar este mai 
prelungă, ceea ce face ca relieful acestor provincii să fie mai delu- 

ros şi mai împădurit; aci regiunea câmpiilor este mai redusă şi su- 

prafaţa de agricultură de asemenea. Dar şi în Munteniea, partea me- 

ridională ce se găseşte între lunea Oltului şi a Argeşiului este aseme- 

nea rădicată pînă aprope de Dunăre: districtele Oltul, Teleormanul şi 

Vlaşea sunt representantele acestui platou de câmpii şi de păduri ce 

iau numirea de dumbrave, reputate prin abondenţa Cerului şi a Gir- 

niţei ce fac esenţa acestor păduri. Însă, în Munteniea, totă partea co- 

prinsă între cursul Argeşiului, Dunărei, Siretului şi liniea de de- 
marcaţie a dealurilor devine un imens şes inferior ce nutrece peste 87 

metre altitudine şi aprope cu totul lipsit de păduri : în partea acesta 

cultura cerealelor are cea mai însemnată extensie şi cualităţile sale 

sunt cele mai excelente. 

Astfel dar, relieful general, din Carpaţi pină la Dunăre, ne pre- 

senteză trei regiuni orografice forte distincte prin altitudinea lor, prin 

conformaţiea geologică ce au fiecare, prin climatul lor destul de dife- 

renţiat şi, nu mai puţin, prin vegetaţiea ce aparţine la fiecare; apoi, 

în tâtă întinderea acestei părţi a ţărei, aceste regiuni se sucecedă cu 

aceeaşi regularitate precum urmeză: 19. Regiunea montană, 9". hegiu- 

nea dealurilor şi 30. Regiunea câmpiilor şi « şesurilor întinse. 

Cunoştinţa orografică asupra acestor regiuni altitudinale ale 

țărei nostre se impune prin importanța ce o au în materie de geogra- 

fie botanică; de aceea, urmeză să dăm o expunere cât de sumară 

în privinţa fiecărei. 

1. Regiunea montană. — Totă partea munţilor noştri ajunge la 

înălțimi destul de respectabile ce face un contrast remarcabil cu re- 

giunea inferidră a ţărei, judecând dupe înălţimele piscurilor ce ating 
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altitudini între 1600 pină la 2540 metre ; lungimea lor enumeră vre o 
500 kilometre. 

Asttel, natura montană a Carpaţilor destfăşiură o majestate im- 
pozantă, nu mai puţin şi o avuţie vegetală ce se pote compara, pînă 

la oarecare punct, cu aceea a Alpilor elvetici şi tirolieni. De şi nu aco- 

periţi cu ghieţuri eterne, totuşi mici întinderi de zăpadă stau aprope 

permanent pe unele laturi cu înclinații septentrionale. În părţile sale 

de jos găsim adesea sorele viu al regiunei meridionale, dar totde- 

odată şi o natură răce şi aspră, comparabilă cu a ţerilor septentrionale, 

dominând în etagele sale superidre. De aci lupta ce se incinge între aceste 

două stări oposite şi reacţiea ce se opereză între dinsele, dând loc cu- 

renţilor, evaporaţiilor şi precipitațiilor atmosferice în timpul activ al 

vegetației, primăvara şi vara. Graţie acestor mişcări atmosferice, re- 

giunea meridională a ţărei şi chiar stepele nostre nu sunt lipsite de 
ploile estivale precum sunt lipsite stepele ruso-asiatice, Crimeea chiar. 

Întinderea sa geografică, intru ce concerne partea nostră, este 

coprinsă între liniea culminantă trasă pe coama Carpaţilor, linie ce 

constitue frontiera nostră despre Austro-Ungariea, şi între altă linie 
ce ar pleca de la Verciorova prin Baea-de-Aramă, Tismana, Bumbeşti, 

Novaci, Polovraci, Bistriţa, Călimăneşti, Albeştii din Argeşi, Câmpu- 

lung, Petroşiţa, Slănic, Văleni, Pătârlage, Lopătari, Tinoasa, de aci 

spre nord în Moldova pe la Tirgu-Ocnei, Moineşti, Taslău, Piatra, 

Agapiea, Mânăstirea Neamţu, pe lingă Fălticeni la Mălin, pînă în Bu- 

covina. — Ca altitudine, regiunea nostră montană o socotim între li- 

niea ce atinge punctul cel mai culminant, 2540 metre (virful Negoiu- 

lui) şi între liniea de altitudine de 700 sau 600 metre de unde îneepe 

zona Fagului. 

În acestă întindere, catena Carpaţilor presenteză oarecare în- 
treruperi profunde datorite văilor principalelor nostre riuri, consti- 

tuind astfel neşte grupe destul de distincte care, privite din depărtare, 

se arată ca neşte masivuri majestuose ce “şi înălțeză creştetul lor 

mai presus de cele lalte părți montane. Altitudinea celor mai prin- 

cipale virfuri o dăm dupe datele Institutului Militar geografie imperial 

Austro-Ungar din Viena ! pentru munţii din Olteniea şi Muntenica, 

şi dupe notele procurate de la Institutul geografie al Armatei Române 

pentru munţii din Moldova, graţie amabilităţei d-lui General C. Bră- 

tianu directorul său. 

Să facem în scurt expunerea grupelor acestor munţi, procedând 

1. Drăghiceanu Mat — Geologische Vebersichiskarle des Koenigreiches Rumaenien. 

lucrată după Institutul Militar geografic al K. k. Austro-Ungare în Viena, 1890, 



FISIOGRAFIEA GENERALA 66% 

de la apus spre resărit pentru Oltenia şi Munteniea, de la sud spre 

nord pentru Moldova precum urmeză : 

7. Munţii Cernei, in Mehedinţi. — Grupa acestor munţi este con- 

stituită din doui ceraci ce însoțesc cursul riului Cerna de la originea 

sa pînă în părţile sale de la vale spre SW. Primul erac începe din cul- 

mea Surului situat pe frontiera ţărei; el se rădică în puternice masiv 

la dreapta Cernei şi o însoţeşte pînă mai jos de comuna Mehadia în 

Banat. Partea ce aparţine României din acest crac se compune din 

munţii Grdomanului, Bulzu, Seara sau Scărişioara, Muvariu sau 

Mocivliu, (rodeanu, Tutila, Osliea şi Virful- Dobrei pină în Ogaşiul- 

Craiovei ; restul de aci urmeză în Banat spre Mehadia şi Caran- 

sebeşi. Godeanul este piscul cel mai înalt şi enumără aproximativ 

2900 m. altit. Fundamentul acestui şir representeză grupa arehaică ce 

se manifestă prin suprafaţe de micaşisturi mai cu seamă pe Tutila 

şi Godeanu. (Coama să este cu mult mai înclinată spre nord, pe când 

în partea nostră este mai întinsă şi mai uşior înclinată, oferind un 

plaiu alpin ale cărui păseiuni întreţin numerose turme de oi, stâni 

şi vite cornute. Pădurile aci ajung pînă la 1600 m. altit. Numerose 

petece de zăpadă stau pe alocuri încă netopite chiar în lanile canicu- 

lare. — Al donilea crac, numit Culmea Cernei, este la stinga cursu- 

lui acestei ape şi o însoţeşte pină la Dunăre. La început şistos, puţin 

înalt, dă din laturea sa meridională un masiv stâncos de calear ju- 

rasie şi are numele de Piatra-Cloşanilor ce face un contrast prin 

forma sa conică truncată şi prin altitudinea sa 1430 m. Culmea-Cer- 

ni, în întinderea sa pină la muntele Ciolanu- Mare, presenteză ci- 

teva virturi petrose de puţină importanţă, precum Virful-lui- Stan. Şi 

Tla ce ajung pînă pe la 1260 m. altitudine şi la ale căror piciore 

stau comunele Costeşti şi Isverna. La Ciolanul- Mame acest şir oferă 

o despicătură profundă şi lungă, dirigiată spre vest, avend laturile 

stâneose şi precipitate: este valea- Ţesnei ce se deschide în valea Cernei, 

percursă de un riuşior numit "Țesna care la un loc, nu departe de gura 

sa, se ascunde în cavernele munţilor pe o lungă distanţă numită 
Graura- 

Fetei, localitate remarcabilă prin numerosele specii rare şi interesante 

ale florei banatico-balcanice. Din Ciolanu-Mare, care domină acestă 

parte, şirul de munţi se desface în doi craci: unul ce urmeză între 

Cerna şi Bahna pe culmea cărui este trasă frontiera şi pe care se 

vădică Munţii Camenei din care Iinea- Camenei, Şi Piatra-lui- Coşei, 

având ca 1230 m. altitudine, sunt piscurile lui cele mai"nalte; cel lalt 

crae se pune la stinga viului Bahna pînă în dreptul cătunului Bahna 

de unde, prin câteva ramificații, ajunge şi opreşte la Dunăre, consti- 
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luind ubruptele stânci dintre Verciorova şi Gura-Văei. Aci, tunda- 
mentul stâncos al acestui erac străbate pe desubt albiea Dunărei şi se 

ține cu masivul Balcanilor din Serbiea, constituind spumosele şi sgo- 

inolosele Gherdapuri saii Porţile-de-Fer (Danubii Cataractes). 

Aceştiea sunt munţii Mehedinţului, forte interesanţi pentru spe 

ciile rare din care multe aparţin în propriu Florei mediteraneane şi 

mai cu osebire regiunei balcanico-caucazice, graţie legăturei ce au cu 

peninsula balcanică. 

2. Munţii Vulcanului, în Gorjiu. — Grupa acestor munţi se ţine 

din culmea Surului, de subt care isvoraşte Jiul ce apucă în Transilva- 
niea, de unde, prin trecătorea disă Cheea-Vulcanului, străbate Car- 

paţii şi trece în Româniea. Laturea acestui şir despre Transilvaniea 

este abruptă şi de puţină întindere; aceea ce vine la noi este cu 

cu mult mai întinsă, se lasă câte puţin şi este acoperită în mare parte 

cu negre păduri sau codri. Ca virfuri principale aici se observă Ar- 

canul, Sigleu şi Streaja care ating altitudinea aproximativă de 1870 

metre. La poalele lor este pusă Mânăstirea Tismana pe o stâncă abruptă 

şi de calcar jurasice, oferind o posiţie pitorescă remareabilă. Flora aces- 

tor părţi are tot caracterele florei banatice din Mehedinţi, însă multe 

din speciile balcanice lipsesce. 

3. Munţii Paringului, în Gorjiu şi Vâlcea.— Corpul principal al 

acestor munţi este constituit de un mare şi puternice masiv, Parîngul, 

pus pe liniea de frontieră a ţerei şi la stînga Jiului care, din Transil- 

vaniea, străbate la noi intr'o vale strimtă şi tortuosă, în mare parte 
îngrădită prin numerâse stânci şi precipiţiuri sălbatice ce par ame- 

ninţătore prin aspectul lor: valea „Jiului. Creştetul acestui masiv, nu- 

mit Mândra sau Cursa mesoră 2520 m. altitudine. In partea sa dela 

răsărit, ce este cu totul în Româniea, deserie o masă petrosă arcuată 

cu concavitatea spre nord, numită Costa- Petrosă, din fundul cărei 

isvorăşte Lotrul. Din 1 -turea de la răsărit a acestui are muntos por- 

nesc doui eraci importanţi dirigiaţi spre est: unul septentrional pus 

intre Lotru şi afluentul său Lotriţa, cel lalt meridional constitue latu- 
rea dreptă a Lotriţei, apoi a Lotrului, traverseză astfel districtul 
Vâlcea şi ajunge de se rupe în Olt între Călimăneşti şi Gura-Lotrului, 
avend o înfăţişare superbă şi de graţiose trăsuri prin virfurile sale: 
Buila, Breota şi Naroţul ce se ved din depărtare. Chiar muntele Co- 

zica, ce este în Argeşi.pe laturea stingă a Oltului, nu se pote considera 
de cât ca dependenţă a acestui crac, însă separat prin o lungă şi pro- 

fundă despicătură produsă de cataclismele geologice şi prin care Oltul 

îşi a găsit mersul la Dunăre prin Româniea. Valea Oltului în tâtă întin- 
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derea acesta, nu numa că atrage privirea şi admiraţiea prin majesta- 

tea şi pitorescul săă, are însă şi un deosebit interes pentru botanist care 

află aici un însemnat număr de specii vegetale ale Florei baleanice şi 

chiar câteva taurico-caucazice. Multe din aceste specii vedem că găsesc 

aici o limită absolută, de oarece, din parte-ne, nu le am putut pînă 

acum afla şi în Carpaţii Munteniei, precum se va vedea în expunerea 

Vegetajiei şi a Plorei regiunei nostre montane. 

4. Munţii Făgărașului sau Arpașii, în Argeşi. — Este grupa din 

şirul Carpaţilor meridionali ce ne arată cele mai "'nalte virturi. Acest 

lanţ începe din valea Oltului de la Câineni, în distrietul Argeşi, ajunge 

pină la Piatra-lui-Craiu şi este situat pe liniea de frontieră ce ne se- 

pară de Transilvaniea. Masivul principal al acestui lanţ este constituit 

de Negoiul al cărui punct culminant enumeră 2540 m. altitudine. De el 
se ţine Buteanu care are 2510 m. altit., Urla 2490 m. şi Surul 2290 m. 
altit. Din flancul său meridional pornese lungi craci muntoşi ce descind 

şi însoțesc cursul Topologului, Argeşiului şi al Vilsanului. D'intre aceştia 

enumerăm pe Moldoveanu şi Oiticu care ajung la altitudinea de 2050 m. ; 

mai jos se rădică Ghiţu care are 1630 m. apoi urmeză un masiv pu- 

ternie despre districtul Muscel, masiv ce "şi arată doă virturi inalte: 
Păpuşea, având 2430 m. altitudine, şi Lezăru, avend 2410 m. altit. Acest 

masiv este desprins de lanţul principal prin valea riului Doamna către 

apus şi prin valea riului Dimboviţa spre resărit, riuri ce isvorăse la 

spatele stu. 

Între masivul format de aceşti munţi şi între cel urmelor se ră- 

dică o erâstă înaltă şi arcuată, pusă în curmezişiul frontierei ţărei şi 
care se arată ca un masiv isolat în medilocul celor lalţi munţi : este 

Piatra-lui- Craiu (Koenigstein), parte la noi, parte la 'Transilvaniea, 

având ca altitudine vre-o 2240 m. 
5. Lsota. — Între valea Dimboviţei, la Dragoslavele şi Stoeneşti, 

şi între valea Ialomiţei pină mai în sus de Petroşiţa, în districtul Dim- 
boviţa, se înalţă un masiv destul de puternic care, privit dintre Bu- 

cureşti şi Titu, işi arată măreţul său creştet: este //fota; pus asttel, 

ascunde vederea munţilor Păpugşea şi Piatra-lui-Craiu ce stau la spa- 

tele său. Cutâte acestea, altitudinea sa nu depăşeşte 2140 m. — Ma- 

sivul acesta nu oferă nimic de particular subt punctul de vedere al 

structurei sale geologice şi al vegetației în raport cu convecinii săi. 

6. Bucecij. — Ca corp şi ca întindere este un mare şi puternice 
masiv al cărui aspect pare că covirzeşte pe toți cei lalţi, dar care ca 

puncte culminante stă întru cîtva mai pe jos de Negoiu şi Paringu. Acest 

masiv, fala munţilor noştri, ocupă partea şirului de Carpaţi din care 

Grecescu D. Dr. — C. 132% 45 
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isvorăşte lalomiţa şi se rădică majestos la drepta riului Prahova de- 

supra Sinaei. Creştetul său se vede d'impregiurul Bucureştilor pină pe 

la Titu când cerul este destul de senin. Ca piscuri culminante prin- 

cipale Bucecii enumeră: Omu, avend 2510 m. altitudine, apoi Costila 

şi Cavaimanu care au 2490 metre, Bătrînele, Doamnele, Babele, Furnica 

şi Vîrfu-cu-Doru ale căror piscuri nu sunt mai jos de 2280 m. altit. 

Laturea lor despre Transilvaniea cum şi cea despre răsărit ce vine la 

noi, abruptă şi isolată de munţii d'impregiur ce rămân cu totul inte- 

riori, dau acestui masiv un aspect gigantic, impunttor şi de totă admi- 

vațiea. Pe medilocul său, de la nord spre sud, este străbătut de o vale 

profundă şi selbatică: valea Ialomiţei ce dă curgere Ialomiţei care la 

sorgintea sa, numită Obergiea- Ialomiţei, cade în cascade şi se pogoră 

în trepte; la Cheea- Tătarului, în jos de Schitu Ialomiţei, este strimtată 

și forte sgomotosă. Laturea orientală a Bucecilor oferă numerose văi şi 

vălcele profunde ce duc apele lor limpedi şi sgomotose în riul Prahova 

ce şerpueşte la piciorele pitorescului călun Buştenii şi ale Sinaei, odi- 

nioară loc selbatie, astădi cochet orăşel, loc de şedere şi de petrecere 

estivală a societăţei avute bucureştene, graţie superbului Castel al Pe- 

leşiului, iniţiatorul Sinuei actuale şi residenţa estivală a curţei regale. 
Bucecii, prin întinderea lor, prin altitudinea piscurilor şi a plaiu- 

rilor alpine, prin variaţiea formelor topografice şi prin exposiţiea către 

Soare, oferă cea mai splendidă vegetaţie a Carpaţilor ea populaţie şi 

ca forme vegetale. Putem dice că aprope întregul registru al spe- 

ciilor de plante carpatice îl găsim şi în Buceci reprezentat, din care 

împrejurare acestă parte a fost şi este una din localităţile montane de 

predilecție atit pentru un mare număr de botanişti germani care s'au 

ocupat cu Flora Transilvaniei cât şi pentru puţinii pină astădi din 

partea nostră. 

7. Munţii Buzeului. — Şirul de Carpaţi ce, de la Predeal şi din 

Valea Prahovei, se întinde pină în Vrancea diferă cu totul de partea 

ce urmarăm pină aici atit prin structura tectonică geologică căt şi 

prin altitudinele cu mult mai inferiore la care ajung. Formaţiea 

primilivă sau epoca archaică, representată prin şisturi cristaline ce ca- 

racteriseză masa principală a catenei carpatice d'între Vereiorova pină 

lingă Buceci, aici nu se arată. Precum vom vedea, formaţiea geo- 

logică a Carpaţilor, de aici şi pină la districtul Suceava în Moldova, 

presenteză un caracter deosebit ce are numirea de /'fisch, considerat 

ca făcend parte din sistemul cretaceu neocomian şi cenomanian pentru 

etagiul inferior şi din sistemul terțiar vechiu de eocen şi oligocen pentru 

etagiul seu superior. Părţile sale stâneose, isolate şi distante, îşi arată 
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spatele lor, adesea precipitat sau abrupt, spre Transilvaniea; astfel sunt 

Piatra- Mare şi Ciucaşiul sau Piatra-Zăganului, apoi Cheea ale căror 

puncte culminaute stau între 1840 şi 1960 m. altitudine. De acest şir 
ține muntele Penteleu ale cărui şale largi portă renumitele păsciuni alpine 

ce fac cunoscuta sa reputaţie. EI atinge ca culme altitudinea modestă 
de 1780 metre, pe când Sigleul, un vecin al stu, abia ajunge pînă 

la 1670 metre. 
8. Munţii Moldovei. — Începend din Vrancea şi pînă în Bucovina, 

acest lung şir carpatic urmeză o direcţie de la sud către nord şi oare- 
cum spre nord-vest. Dealurile ce se lasă din laturile lor sunt cu mult 

mai înlinse, relativ inalte şi dispuse în torte lungi şiruri, mai mult sau 
mai puţin ramificate, între cursul apelor pe care le însoțesc în direc- 

țiea lor către sud sau către sud-est. Caracterele generale geologice 

ale acestui şir de munţi sunt ca şi ale celui precedent, ambii tor- 
mând o continuaţie; tot asemenea, şi munţii din partea ac6sta sunt 

medioeri, comparativ cu cei din partea vestică a Munteniei şi cu cei din 

Olteniea. De aceea se observă că comele lor sunt mai puţin pleşiuve, 
având regiunea lor alpină prea puţin desvoltată, dar dotați cu numerose 

şi întinse livedi montane. În schimb insă, ei sunt mai acoperiţi de pă- 

duri: păduri vechi, dense şi întunecose, cod precum le numim. Cu 
tote acestea, Ceahlăul şi vecinii săi din Suceava difer prin masa lor 
şi chiar prin altitudinea la care ajung comparativ cu cei lalţi. Ceahlăul 

sau Pionul, cel mai "nalt din Moldova, atinge altitudinea de 1907 me- 

tre şi este remarcabil prin tectonica sa de conglomnerat eocenic infe- 

rior. Forma sa de cupolă, ce domină întregul şir de munţi din partea 

acesta a țerei, îi dă o înfăţişare majestosă şi impunătore, ceea ce a 
făcut pe unii chartografi cu slabe cunoştiințe geografice 1) asupra țerei 

să'i gratifice, cu de la sine bunăvoință, altitudinea de 2720 m. Munţii 
din partea de sus a districtului Suceava diter cu totul prin formaţica 

lor geologică ce aparţine grupei archaice, caracterizată prin roce de 

gneis, micaşist şi oarecare manifestații de trachit ce se v&d pe mun- 

tele Lucaciu (către Dorna), avend altitudinea de 1778 metre. 
În categorica acestor munţi intră Căfimanu şi Pietrosul cei mai 

'nalți din Suceava, urmeză Barnaru care are 1704 m. altitudine, apoi 

1 Massaloup +. = Româniea şi Tările vecine danubiane, chartă revedută şi com- 

plectată de Aug. Gorjan. 

Nu știm din ce fontăni autorii acestor eharte au cules datele asupra muntilor 

și altitudinelor indicate de dânşii, de altfel cu totul eronate. Aşia, de exemplu, mun- 

tele Rartul, ce este în Suceava pe liniea de frontieră cu Bucovina, eharta citată îl 

pune in interiorul districtului pe locul Barnarului; Paringul se găseşte pus cu altitu- 

dinea de 2180 metre, Negoiul cu 255+ m., Pialra-lui-Craiu cu 2180 m, Bucecii la Omu 

cu 2550 m, şi Ceahlăul cu 2720 m. 



a -I Liei CONSPECTUL GEOGRAFIC 

Pietrile- Doamnei şi Darzu puşi pe frontiera Bucovinei şi care abia ating 
altitudinea între 1625 şi 1650 metre. În districtul Neamţu, deosebit de 

Ceahlău, muntele Grinţieşiu atinge altitudinea de 1870 metre. Munţii 

din districtul Bacău iarăşi nu sunt d'între cei prea înalţi ; astfel: Girin- 
duşiul sau Tarhavaşul, pe frontiera ţărei, are altitudinea de 1670 m., 

Nemira 1653 metre, Cărunta abia vre-o 1523 metre. În Putna mun- 

tele Coza se rădică la 1632 metre altitudine şi Măgura- Odobeştilor, 

ce pare de o îifăţişare măreţă, privită din regiunea şesurilor, atinge 

altitudinea numa de 1000 metre. 

2. Regiunea dealurilor. — Ariea geografică a acestei regiuni 

o socotim de la limita inferioră a regiunei montane, după cum o 

desemnarăm mai sus, şi pină la. o linie trasă de la Dunăre din Me- 

hedinţi şi de la Capul-Stirminei prin Vinjiu, Corlăţelu, Răcea, Leamna 

şi Simnicu în sus de Craiova, apoi prin Balşiu, Drăgăşiani, de aci pe la 

Alunişi în districtul Oltul, prin Piteşti, Leurdeni, Tirgovişte, Filipești, 

Băicoiu, Valea Călugărăscă, Urlaţi, Buzău, Rimnicu-Sărat, Odobeşti, 

Paneiu, Mărăşeşti, Birlad pînă la Prut spre Fălciu. 

Afară de câteva dealuri ce par isolate, tote cele lalte sunt şi- 

ruri, mai mult sau mai puţin ramificate, ce pornese din flancul meri- 
dional şi oriental al Carpaţilor României şi puse între principalele 

noslre riuri pe care le însoţeşte în cursul lor. Ca altitudine, culmea 
lor ajunge pînă pe la 500 sau, cel mult, 600 metre desupra nive- 

lului mărei Negre. 

În Olteniea şi in Moldova întinderea dealurilor dobindeşte o 
suprafaţă mai însemnată şi totdeodată înclinaţiea lor generală urmeză 

câte puţin şi mai treptat pînă ce se transformeză în cîmpii care se de- 

sfăşiură pînă la Dunăre. În Munteniea, partea ce se întinde de la riul 

Argeşiu pină la Siret se opreşte fără transiţie şi descrie o linie de de- 
mareaţie ce face un contrast bătător cu imensele şesuri ce, de aci, 

fără curmare, se întind pînă la Dunăre. 

Aspectul lor din depărtare, subt şirul munţilor, se desineză prin 

trăsuri undulate uşiore sau trăgălate şi prin tonuri albăstrii ce se succed 

subt vălul azurului dilei, ceea ce le dă o aparenţă pitorescă calmă. 

Privite la picidrele lor, tot ca şi munţii noştri, dealurile ne presenteză 

natura primitivă, sălbatică şi lăsată în voea sa: aci păduri de cea mai 

veche dată, neumblate, unde bătrânii arbori putrezese inutil şi devin un 

obstacol pentru cei tineri, aci păduri abătute de săcure şi locurile lăsate 
pentru lăstari sau pentru curătură în vederea culturei, apoi păsciuni şi li- 

vedi de fenaţe, multe locuri deschise şi acoperite cu cultura cerealelor, 
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a livedilor de pomi şi a viilor ce ne zimbesc privindu-le; însă, în ace- 

laşi timp, cu multă întristare, remarcăm laturile sau costele lor aprope 

pretutindenea transformate în rupturi sau în mari prăpastii din cauza 

riurilor sau a torentelor ce le isbeşte, le rupe şi le dărapănă, numerose 

văgaşe şi erosiuni din cauza ploilor ce spală şi le distruge cu încetul 

părţile declive şi neimbrăcate cu vegetaţie lemnosă, lipsă mare de cărări 
sau căi de comunicaţie practicabile şi conduse cu ştiinţă ete. Şi, cu tote 
acestea, dealurile ne întreţin cu lemnele lor, cu livedile, cu păsciunile 

lor pentru vitele nostre domestice, cu cerealele lor; poalele lor, numite 

potgorii, întreţin pometul şi viile, aceste daruri divine ce prospereză 

aici cu mult mai bine ca in cele lalte părţi; sinul lor conţine insem- 
nate şi nesecate aşternute interne sau gisemente de sare şi petroleu 
ce aduc o avuţie mare ţărei. În schimb, pentru tote aceste multe şi 

mari binefaceri, ar fi necesariu ca, şi la noi, mâna omului — cum ve- 

dem la vecinii din Austro-Ungaria — să se opună distrugerilor şi de- 

vastărilor ce le ruineză, distrugeri ce nu sunt de cât în dauna proprie- 

tăței şi a folosului general. 

3. Regiunea câmpiilor. — Restul ţerei ce se găseşte coprins în- 

tre liniea de demarcaţie a dealurilor, precum am indicat-o, între 
Dunăre şi Prut constitueşte regiunea câmpiilor şi a marelor şesuri ale 

Danubiului inferior. Ca suprafaţă, ea ocupă aproximativ a treia parte 

din întinderea cis-danubiană şi representă etagiul inferior al trei 

subt raportul altitudinei. Relieful stu nu este tocma simplu şi uni- 

form precum ne am putea imagina. Atit partea coprinsă între (ca- 

lafat şi Craiova pină la Jiu, aceea d'intre Siret şi Prut, comparativ cu 

cele lalte, sunt mai săltate şi constituesc nişte platouri sau şesuri 
de oarecare înălţimi. Deosebit de aceasta, întregul s&u relief ne pare 

destul de diferențiat în două etage distincte şi caracteristice: unul, com- 

parativ mai superior, pe care îl vom numi regiunea propriu-disă a 

câmpiilor; cel lalt, inferior, regiunea fluvială sau acuatică. 

1. Regiunea propriu disă a câmpiilor, la oarecare distanţă de 

țărmul Dunărei, se opreşte şi constitueşte terasa stingă a acestui 

mare fluviu. În Mehedinţi ea se rădică chiar pe ţărmul Dunărei pînă 

subt Calafat ; de aci se depărteză simţitor de ajunge pe la Băileşti, 

Ceret, Segarcea şi Ginciova, de unde constitueşte malul drept al Jiului 

pină la Craiova; în Romanați mai că nu se cunoşte ; apoi de la gura 

Oltului şi pînă la Galaţi, se ţine cam paralel de cursul marelui fluviu. 

Undulaţiile ce le descrie suprafaţa acestei regiuni ajung la dife- 

rite altitudini din care reproducem pe cele următore, împrumutând 
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cifrele dupe Analele Institutului Meteorologie al homâniei, calculat de la 

nivelul mărei Negre : la Severin 100 metre, la Vinjiu 120, la Calafat 

$5, la Caracăl 95, la Craiova 110, la Balşiu 125 metre; câmpiile din 

districtul Oltul pe la Slatina 170, la Buzeşti 110 şi laDrăgăneşti 120 

metre ; cele din Teleorman la Hoşiori-de-Vede 155, la Alexandriea 

105, la Zimnicea pe înălţime 105 metre; cele din Vlaşea spre Vultu- 

reanca, Vişina şi Corbii-Mari aproximativ 120 metre ; pe când şesurile ce 
se întind între riurile Argeşiul şi Siretul, afară de părţile despre Ploeşti 

unde ajung la 160 metre, nu trec peste altitudinea de 90 metre. Asttel 

la Bucureşti înălţimele de la Filaret şi Cotroceni au 82 metre şi în 

oraşiu altitudinea este de 75 metre; imensele câmpii şi baraganul, ce 

se intind de la Bucureşti între poalele dealurilor şi între Dunăre pină la 

Siret stau între 30-75 m. altitudine. 

În Munteniea, imensa regiune a câmpiilor, parte deschisă, parte 

acoperită cu păduri şi dumbrave, devine în cele din urmă cu totul 

plană şi lipsită de păduri în totă intinderea sa. Acestă parte este cu- 

nosculă subt numele de baragan, comparabilă cu pustiile Ungariei şi 

mai cu seamă cu stepele de păsciune ale Rusiei meridionale. Districtele 
Ialomiţa şi Brăila cu parte din Buzău, din Rimnicu-Sărat şi din Putna 
sunt representantele acestui peisagiu vast şi monoton, lipsit de 

umbră, de văi şi de irigație suficientă; în acestă parte ploile estivale 
sunt rare, vinturile frecuente, arşiţa solară şi seceta ajung copleşitore în 

lunile caniculare, vegetaţiea estivală se trece, totul luând aspectul de 

pirlire şi arsură. Cu tote acestea, graţie solului fertil ce abundeză, 

agricultura cerealelor toecma aici îşi întinde plugul şi sapa eu mai 

multă lăţire; apoi, căile de comunicaţie şi cantonele de pază ce cu în- 

cetul se stabilesc, păsciunele uscate ce întreţin numerose tirle şi ciredi 
de vite contribuesc câte puţin la atenuarea monotoniei şi a pustielăţei 

ce domină în acestă parte a ţerei. 
În regiunea aeâsta găsim şi acele deposite de arenă sau năsipuri 

mobile ce portă numele de dune danubiane. Ele se găsese în Mehe- 

dinţi prin Blahniţă, în Doljiu pe la Calafat şi Bechet, în Romanați pe 

la Dăbuleni şi Potel. 

Disposiţiea orografică a ţtrei, în totă acestă întindere, face că. 
cursul riurilor principale ce percurg interiorul ţerei să aibă o unitfor- 

mitate în direcţiea lor, urmând o cale de la nord, din munţi, spre sud 
sau sud-est la Dunăre, adică mai mult sau mai puţin paralelă. Din 

acestă disposiţie generală urmeză că exposiţiea ţărei în faţa Sorelui 

este oriento-meridională, ceea ce este una din condiţiile favorabile de 

care se bucură vegetaţiunea spontanee şi cea de cultură a ţărei. 
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9. Regiunea, fluvială. Partea sa principală este representală 

prin albiea marelui fluviu care încinge țara în partea sa meridio- 

nală de la Mehedinţi pină la Prut. Cursul său de la Verciorova pină 

la Sulina numeră peste 900 chilometre lungime. Albiea sa pină la 

Calafat este strimtă; de aci şi pină în delta sa la mare se lăţeşte şi 

ajunge între 10-25 kilometre. "Permul seu din drepta, înalt şi petros, 

format din platoul Bulgariei şi al Dobrogei, constitueşte un zid solid 

pe care se sprijine curbura ce descrie la noi cursul Dunărei; acest mal 

nu'i permite de cât câteva mici şi puţine reversări în partea acesta 

când apele sunt umflate; pe când ţermul seu din stânga, de la Ca- 

lafat şi pînă la mare, este aprope peste tot forte lăsat, ceca ce 

face că apele mari ale sale să se reverse în partea nostră; nume- 

rosele sale braţe ce se anastomosez şi constituese acea multitudine de 

ostrovuri şi de bălți sau lacuri sunt tot pe partea nostră. Ca braţe mari 
ale Dunărei, pe lingă Vîleovul, Sulina şi Sântu- George ce constiluesc 

delta sa, mai sunt: Borcea ce pleacă de la Călăraşi pină la (ura-lalo- 

miţei şi Dimuleasa ce începe d'incolo de (ura-lalomiţei şi ajunge pină 

la Brăila. Ca bălți sau lacuri mari ce însoţese Dunărea în albiea sa sunt: 

Bistrețu şi Nedeea în Doljiu, Potelu în Romanați, Suhaea, Mairu şi Grecii 
în Vlagea, Călăraşi în lalomiţa, Brateşiul în Covurlui şi multe altele 

mai mici. Astfel, şi nu rareori, când apele Dunărei ajung mari, vedem 

cum totă albiea acestui fluviu ne oferă măreţul spectacol de o pinză de 

apă imensă, a cărei lăţime ajunge la 10- 15 kilometre, acoperind multe 

din insulele sale: s'ar dice Nilul mărei Negre. 

Văile ce se lasă din Carpaţi, şi care duc în albiea lor apele riurilor 

ce isvorăse din sinul acestor munţi, sunt strimte şi profunde în re- 
giunea montană; dar devin largi, deschise şi intinse cu cât descind în 

regiunea inferioră a ţerei, perdend aprope cu totul din înelinaţiea 

albiei lor. De aci rezultă că cursul apelor nostre descrie acele cunoscute 

multitudini de cotituri şerpuitore în părţile de jos ale ţerei şi multele 

despicături sau braţe fluviale ce se anastomozeză şi constituese nu- 

merosele lor insule care, ca şi cele danubiale, consistă din depozitul de 
alluvium ce '| aduce aceste ape, sediu al întinselor stufării, al zăvoiurilor 

şi al pădurilor de luncă ce caracterizeză aceste părţi. Riurile princi- 

pale ce din Carpaţi la Dunăre percurg ţera sunt: 

Jiul, ce începe din Transilvaniea, intră in Româniea prin strim- 

torea de la punctul Păişi in Gorjiu, trece pe lingă Tirgujiul şi Craiova 

se varsă în Dunăre la Bechet. Ca afluenţi de însemnătate are: Motru/ 

(Amutria de către daci) ce străbate districtul Mehedinţi, Gilortul şi 
Amaradiea ce vin din părţile Gorjiului, 
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Oltul (Aluta în timpul dacilor), ce tot din Transilvaniea vine, in- 

tră în Româniea pe la Turnu-hoşiu, trece pe lingă Rimnic şi se varsă 

în Dunăre la Turnu-Măgurele. El separă Olteniea de Munteniea. Afluenții 

săi sunt Lotrul, Bistriţa şi Luncaviţu în Vâlcea, Olteţul în homanaţi şi 

Topologul din districtul Argeşi. 
Argeşiul, ce isvorăşte în Româniea din munţii Negoiului, trece 

pe la Piteşti, de aci urmeză o direcţie spre SE şi se varsă in Dunăre 

lingă Oltelniţa. Afluenții sei sunt Visanu şi Doamna ce iai şi apele 
Muscelului, Dimboviţa ce trece prin Bucureşti, Glavaciocu şi Neajlovul 

din Vlaşea. 
Ialomiţa, ce isvorăşte în Româniea din munţii Buceci, trece pe 

lingă 'Tirgovişte, apoi p'intre Bucureşti şi Ploeşti, străbate districtul 

Ialomiţa şi se varsă în Dunăre la Pioa-Petrei. Afluenții sei sunt Prahova 
ce trece pe lingă Buceci pe la Sinaia, luând cu sine şi Teleajenul, apoi 
urmeză Cricovul ce trece pe la Urlaţi, riu cu apa sărată. 

Siretul (Ararus în vechime), isvorăşte în Carpaţii Bucovinei, 

străbate pe mediloc totă Moldova de la nord spre sud şi se varsă în 
Dunăre la Bărboşi, între Brăila şi Galaţi. Riu cu mult mai mare de 

cât cei precedenţi, ia cu sine mulţi şi puternici afluenţi: Buzăul care 

percurge districtele Buzău şi Brăila, Rimnicu-Sărat, Milcovul, Trotuşul, 

limpedea Bistriţă şi Moldova în partea sa dreptă, apoi mohoritul Bârlad 

în partea sa stingă. 

Prutul (Pyrretus în vechime). 'Tot din Carpaţii Bucovinei isvo- 

răşte, şerpueşte în totă intinderea d'intre Moldova şi Basarabiea şi se 
varsă în Dunăre mai jos de Galaţi. Mare şi puternic riu ca şi Siretul, 

el constitue frontiera țărei despre Rusiea. 

Cum se vede, Româniea este bine şi admirabil dotată cu ape 

curgătore ce contribuese mult la amendarea climatului seu continental 

ce, altfel ar fi forte uscat şi ţara ar avea aspecul cel mai trist, tablou 

ce ni'l representeză, nu mai departe, lingă noi, marea parte a Do- 

brogei prin lipsa de riuri interiore. 

2. Româniea Trans-danubiană sau Dobrogea. 

Relieful acestei părţi se presenteză subt un aspect diferit alături 

de Homânia cis-danubiană şi de Basarabiea ce'i stă în faţă. Diferenţa 

se remarcă nu numa subt punctul de vedere al topografiei şi al geolo- 

giei sale, dară şi asupra vegetației şi a florei sale de altfel dependentă 

de Flora balcanică şi a stepelor pontice. 

Situată între cotul cel descrie Dunărea de la Silistra la Galaţi şi 
pină la Tulcea, între delta Dunărei şi între marea Neagră, Dobrogea 
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este un platou pietros, în mare parte acoperit cu vegetaţie ierbosă, pla- 

tou ce se lasă din laturea septentrională a extremilăţei orientale a 

Balcanilor rumelico-bulgarici, presetând însă multe şi diferite undulaţii 

şi oare care depresii profunde ce par a fi fost, mai mult timp acoperite 

de apele epocelor geologice anteriore: astfel este depresiea ce există 

intre Cerna-Voda şi Constanţa, sediu actual al apelor stagnante şi al 

stufăriei ce abundeză în acestă parte, precum şi alte numerose depresii 

profunde acoperite cu ape dulci sau sărate ce constituesc imensele şi 

numerosele bălți ale acestei provincii. 

Laturea sa care constitueşte ţermul drept al Dunărei, de la Si- 

listra pînă la Măcin, este înaltă, în mare parte petrosă şi abruptă, 

oferind, în acelaşi timp, şi câteva depresii profunde acoperite cu ape 

de mari întinderi care aici se numesc sezăre, precum sunt: Gârliţa 

mai jos de Ostrov, Oltina şi Mirleanu către Rasova ete. 
Intre Măcin, Greci, Tulcea şi Babadag, solul se rădică deodată 

într'un masiv de munţi stâncoşi, granitici, în multe părţi cu laturile 
precipitate, dar în mare parte acoperiţi cu păduri dese şi întinse. Vir- 

furile lor crestate ce se zăresc desupra pădurilor, privite din depăr- 

tare şi mai cu seamă din părţile de dincoce de Dunăre, iau o înfăţişare 

destul de măreaţă. Cu tote acestea, cele mai înalte piscuri ale acestor 
munţi nu trec peste altitudinea de 430 metre. Astfel este Puţuiatu, 

lingă Greci, ce enumeră 426 metre altitudine, muntele Priopcea, lingă 

Cerna, 403 metre, muntele Sulucu, lingă Măcin, 364% metre, muntele 

Cineli sau Consulu, lingă Alibeichioi şi muntele Zeliza abia câte 330 

metre. Principalul lor fundament consistă din formaţiea primitivă 

precum se va vedea. 

Partea Dobrogei de la delta Dunărei şi despre marea Neagră 
între Constanţa şi Tulcea, este cu totul inferioră şi conţine mulţime 
şi întinse împrăştieri de ape marine, unele in comunicaţiea cu ma- 
rea precum Lacul- Razim, (Goloviţa, Zmeica şi Sinoe, altele intre- 
rupte, precum Zăsăudu la Carachioi, Canara lingă Constanţa, Tichir- 

ghiol şi Tuzla lîngă "Tuzla etc. 

Delta Dunărei este remarcabilă prin întinsele sale deposite de 

alluvium care, în epoca actuală constitue un uşior promontoriu spre 

mare. Partea acesta nu este de căt continuaţiea şi capetul regiunei 

nostre fluviale din Româniea subt tote privinţele. De asemenea, şi 

arenele litorale sau dunele maritime nu lipsesc în laturea Dobrogei 

despre mare. Ele se arăt în mase forte întinse şi întrerupte din care 

cele mai remarcabile sunt cele de la Tuzla, de la Mamaea, Caracoium, 

Portiţa etc. 
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$ 2. CONFORMAȚIEA GEOLOGICĂ, 

Privind charta geologică a României, prima impresie ce ne 

produce este distribuţiea neegală a grupelor ce representeză marele 

epoce geologice ce s'au succedat în etăţile existenței globului nostru 
terestru, considerând cum grupele sunt manifestate ; în acelaşi timp 

este și disposiţiea lor în zone de întinderi oblungi şi paralele culmei 

carpatice, în Româniea cis-dauubiană, suceedându-se regulat şi în ordi- 

nea lor chronologică pină la Dunăre 1). Cum am dis mai "nainte, pen- 

tru partea topografică a ţerei, Dobrogea şi în acestă privinţă se pre- 

senteză întrun mod diferit; totuşi nu vom consacra pentru ţinutul 
acesta o descriere separată. 

Putem admite că totă tectonica geologică a României se distinge 

in trei regiuni geologice naturale ce corespund destul de exact cu cele 

trei regiuni topografice mai sus descrise, adică: cu regiunea montană, 

cu regiuuea dealurilor şi cu regiunea câmpiilor sau a şesurilor danu- 

biane şi poatice pe care le vom examina în modul lor de succesie ce, 
in acelaşi timp, representă şi ordinea lor chronologică. 

I. Regiunea montană. — Ea este d'intre cele primitive ca apariţie 

la suprafaţa apelor ce acopereau la inceput globul terestru; în cea mai 

mare parte ea aparţine epocei primitive geologice, adică representeză 

grupa arehaică sau azoică. Insă, formaţiea geologică primitivă a mun- 

ților noştri constitueşte trei întinderi cu totul separate între ele, în- 

tinderi ce au apărut ca trei insule îndepărtate în era primitivă: prima, 

cea mai însemnată prin întinderea sa, representeză tot şirul actual de 

Carpaţi ce se întinde de la Ruşiava şi Verciorova pină în valea Dim- 

boviţei şi la Piatra-lui-Craiu, pe o lungime cam de 240 kilometre, 

lăţindu-se în Banat, în 'Transilvaniea cum şi în Româniea ;—a doa, ce 

se găseşte în Moldova, constitueşte şirul de Carpaţi din Suceava pe o 

întindere de vre o 70 kilometre, începând din valea Bistricioarei, suind 

Bistriţa pe la Borca şi Cotirgari pină în Bucovina şi in 'Lransilvaniea; 

— a treia, în Dobrogea, de mică întindere, constitueşte munţii d'între 

Măcin, Greci şi Tulcea. Fundamentul geologic al al acestor munţi se 

manifestă prin şisturile cristaline ce au întinderi, mai mult sau mai 

puţin însemnate, de genis, micaşiste, şisturi amfibolice şi chloritose, 

de calcare cristaline, de conglomerate, adesea vene de cuartit etc. 

D'intre rocele primitive sau de igniţie, se observă numerose apa- 

riţii de granite şi pigmatite prin Mehedinţi, Gorjiu şi mai ales prin 

1) Stefănescu Gr. Curs de Geologie. București 1890. — Drăghiceanu Mat, Geolo- 

gische Ubersischiskarte des Koenigreiches Rumenien. Wien. 1890, 
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Dobrogea, de trachit în munţii din Suceava, de serpentină, frecuentă în 

Mehedinţi pe întinderea dela Verciorova către muntele Ciolanu şi către 

valea Brebinei, apoi în Gorjiu pe Paringu şi chiar în Buceci pe Omu !). 

Deosebit de formaţiea primitivă, în regiunea nostră montană 

intră şi formaţiile epocei secondare, adică sistemul Zriasic, Jurasic, 

şi Oretaceu. 
In Româniea 7wiasul este tipul alpin : gresii, conglomerate cal- 

care, dolomii sacharoide etc. (Gr. Stefănescu). EL este aparent în Su- 

ceava pre mai multi munţi şi mai cu seamă pe Harcu şi Petrile-Dom- 

mnei ; asemenea în districtul "Tulcea este bine desvoltat şi ocupă o 

însemnată întindere între oraşiul Tulcea, Lacul Razim, riul Taiţa, 

Mahmudiea şi Dunav&ţ, formând numerose insule ce apar desupra 

aşternutului de less cuaternar care acopere tolă acea parte. Muntele 

Cineli sau Consulu representeză formaţia triasică. 
Sistemul, Jurasic, constituit din roce calcare compacte, marmo- 

reane şi oolilice (jurasicul inferior sau Lias, cel mediu sau Dogger, 

cel superior sau Malmu, Stambergerkalk) se manifestă în multe şi 

prelungi întinderi pe laturea meridională a şirului de Carpaţi dintre 

Verciorova pină in Buceci. Numerosele laturi calcare abrupte şi pre- 

cipițiurile vertiginose ce se observă în Mehedinţi pe întinderea munţi- 

lor de la Podeni pină la Cloşani şi Tismana, pe polele Paringului de 

la Baea-de-fer şi Polovraci pină la Mălaea în Vilcea, la Valea Bistriţei, 

la Piatra-lui-Craiu, la Valea Dimbovicioarei, la Leota şi în Buceci la 

Schit, la Obirşiea şi la Buşteni aparţin acestui sistem. Jurasicului ooli- 

tic se datoreşte numerosele caverne în care se ascund unele riuri, pre- 

cum Motrul-Sec la Cloşani ; "Țesnea în Gaura-Fetei, sau acele caverne 

numite peşteri, din care voim cita numa pe cea de la Polovraci şi Dim- 

bovicioara cunoscute prin stalactitele lor. Dar Jurasicul din Dobro- 

gea, jurasic oolilie, aprope peste tot este orizontal, constituind funda- 

mentul platourilor ce se întind între Silistra, Hirsova, Mangaliea şi 

Constanţa. Într'o cavernă lingă apele minerale de la Mangalia se gă- 

seşte Parietaria chersonensis, precum ea se găseşte în Banat la Gaura- 

Turcului; pe stâncile de lingă Mangaliea creşte (apsophila glomerata, 

precum creşte şi pe jurasicul de la deal de Schela-Cladovei în Me- 

hedinţi. 
Cretaceul inferior sau Neocomian se găseşte la poalele regiunei 

montane, constituind insule oblungi prin Mehedinţi şi Gorjiu, insă cu 

mult mai manifestat în totă valea Prahovei între Comarnicu şi Predeal; 

14) Richard A, — La Roumanie «i vol d'oiseau. Bucarest, 189. 
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asemenea şi în districtul Suceava unde constitueşte o bandă ce se în- 

tinde de la intrarea Bistriciorei şi a Bicazului la vest de Ceahlău, 

mergend prin Grinţieşiu-Mare şi Farcaşa pină în Bucovina. Cretaceul 

superior sau Cenomanian, constituit din marge, din calcare margâse 

şi năsipose, din gresie şi conglomerate fine, este manifestat în întinderi 
mult mai însemnate: în Buceci constitue totă partea ce se lasă de subt 

Oberşie şi Schit în valea Ialomiţei pină la Puceni şi Petroşiţa ; în Pra- 
hova, constitue munţii din Piatra-Mare pină la 'Leşila şi mai multe 

insule în şirul carpatic din Buzău; apoi reapare pe liniea de frontieră 

a Moldovei, constituind şirul de munţi ce incepe de la muntele Şandor 

de lingă Slănic şi mergând spre nord prin 'Tarhavaş, Ceahlău, Pipi- 

rigu şi Gumeşti pină în Bucovina spre Vama şi Câmpulung. În Mehe- 
dinţi constitue o bandă întreruptă ce începe din gura Slatinicului, în 

jos de Verciorova, şi trece prin Marga, Balta, Brătivoaea pînă spre 

Baea-de-Aramă; într'ensa domină calcarele albe şiroşietice, dolomitu 

şi marna calcară (M. Drăghiceanu). — În Dobrogea ocupă o mare su- 

prafață coprinsă intre Ciucarova, Başchioi, Babadag şi Cavgagiea. 

Acestă zonă de cretaceu superior în şirul Carpaţilor este cunos- 

cută sub numele de /'lysch şi ea, cum vedurăm, ajunge la înălţimi 

considerabile. Masa straturilor sale, mole la început, se vede cum în 

urmă a fost strinsă prin presiea laterală exercitată de rădicarea Car- 

paților, fapt ce se manifestă în epoca actuală prin numerssele cotituri, 

„undulaţii, întreruperi şi, prin une-locuri, scufundări şi strămutări (M. 

Drăghiseanu). Flişul cretaceu inferior, atât în Moldova cât şi în Mun- 
teniea, este superpus imediat pe schisturile cristaline carpatice. 

Stâncele de conglomerate consistă din porţii însemnate cristaline 
şi de calcar jurasic. Asemenea conglomerate se văd pe muntele Cheea 

şi în Buceci pe Paduchiosu, pe Omu şi la Strunga. 

Pe laturea externă sudică şi estică a părţei montane, care se 
desvollă aşia de variat, incepând de la Dunăre şi despre vest (de lingă 

Verciorova) supt o formă de arc, şi terminându-se la frontiera nordică 
a Moldovei în Bucovina, se pune în conexitate zona dealurilor care 

îi urmeză. 

2, Regiunea dealurilor. — Este constituită prin cele trei sisteme 

sau formaţii ale epocei terțiare, adică: Focenul, Miocenul şi Pliocenul ce 

se succed în ordinea lor chronologică şi în mod mai mult sau mai 

puţin complect. 

Eocenul nostru este tipul Focenului de sud sau Focenul numuli- 

lic şi partea sa inferidră care zace la baza Carpaţilor este formată 
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din puding, gresie micacee, şisturi foliose şi calcare, gresie şi conglo- 
merate numite gresit carpatice (Gr. Stetănescu). EL constitue mici şi 
întrerupte întinderi aşedate pe laturile şisturilor cristaline ale munţi- 
lor din Vilcea, Argeşi, Muscel şi Dimboviţa; dar, de la Valea Teleaje- 

nului, mai sus de Văleni, constitueşte o zonă neîntreruptă ce trece prin 
Moldova pînă în Bucovina, avind o lungime ca de 250 kilm. pe o lă- 

țime de 20- 30 kilm. Munţii Buzeului, ai Rimnicului-Sărat, ai Vranciei 
şi cei din Moldova ce ajung pină lingă 'Tirgu-Oenei, Piatra, Bălţătesci, 

Agapiea şi Monăstirea Neamţului aparţin sistemulni eocenic, forte aco- 
periţi de păduri în care Fagul şi Mesteacănul iau cea mai insemnată 

parte. 

Miocenul, constituit din argilă plastică, marge, gresii, năsipuri, 

conglomerate şi calcare grosolane, în Româniea este remareabil prin 

cantitatea enormă de sare-de-ocnă, de lignite, petroleu şi ozocherită 

aşternute in fund. EL se vede în mici intinderi prin albiea Bahnei în Me- 

hedinţi, pre dealurile muntose ce se întind subt Horezu spre Ocnele-Mari 

pînă la Rimnie, apoi pe la Câmpulung, Câmpina, Telega şi Slănic în 

Prahova, in Buzău pe la Policiori, în Rimnicu-Sărat şi în Putna în 
vecinătatea Eocenului; in Moldova, unde Miocenul superior ia nu- 

mele de stratul sarmatie, constitueşte în mare parte dealurile ce se 

lasă din Bucovina pină pe la Tirgu-Oenei, Birlad şi Fălciu (Math. Dră- 

ghiceanu). În Dobrogea ocupă o intindere însemnată pe platoul ce se 

rădică între Megidie şi Murfatlar şi ajunge pină la Copadin. 

Pliocenul din România representeză tipul Pliocenului oriental, de 

origine lacustro-salmastrie (Gr. Stefănescu), constituit din argile plas- 

tice sau năsipâse, marge, năsipuri şi petrişiuri micacee, lignite, a rar 

gresii şi calcare. Constitueşte cele din urmă trepte ce se lasă din Car- 

paţii noştri, adică regiunea dealurilor propriu-dise al căror aspect 

rolundat şi trăgălat diferă de acela al dealurilor alpestre sau submon- 

tane constituite din Eocen şi Miocen, unde calcarele, marnele şi argi- 

lele solide, gresiile şi gipsurile le dau resistenţă şi le fac să aibă tră- 

suri proeminente, acute şi angulare. Zona pliocenică descrie o supra- 

față a triangul isoscel a căruiea bază se întinde din Tismana, prin 

Gura-Văei, la Branişte în Mehedinţi şi al căruiea virt se termină în 
Moldova pe la Caşin, invers cu disposiţiea ariei ce ocupă epoca cua- 

ternară a regiunei câmpiilor. 

3. Regiunea câmpiilor. — Totă întinderea ace6sta este formată 

din depositele epocei cuaternare în a cărei composiţie intră pietri- 

şiul şi anume pietrişiul năsipos desagregat numit Diluvium, mai mult 
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sau mai puţin acoperit la suprafaţă cu Less, adică cu limonul sau 

nămolul străvechiu ce a rezultat din depunerea apelor diluviane încăr- 

cate şi care a rămas la suprafață în urma retragerei acestor ape, cele din 

urmă ce mai acopereau regiunea nostră geografică în acea epocă. 

Acest sistem geologie constitueşte regiunea nostră inferioră şi ocupă, 

cum s'a mai dis, cea mai întinsă suprafaţă a ţerei între regiunea dea- 

lurilor mari, între Dunăre, Prut şi marea Neagră. Ariea epocei cuater- 

nare în Moldova superidră adesea oferă numerose săltări delurose mio- 

cenice şi pliocenice, iar în Dobrogea oferă proeminențe ale sistemelor 

epocei primitive ce constituese 'dealurile şi munţii acestei părţi. Nu 

numa câmpiile, dar şi o parte din regiunea dealurilor inferiore sunt 

acoperite cu depositele epocei cuaternare. 

Diluviul României, după Gr. Ștefănescu, eminentul nostru geo- 

log, se prezenteză în două feluri : unul constituit din cele doă for- 

maţii numite Di/uviul-sur, ea etagiu inferior, şi din Less, ca etagiu su- 

perior; felul acesta se întinde de la apusul ţerei, din Mehedinţi şi Doljiu, 
până pe la Ploeşti, Paserea şi Olteniţa ;— cel lalt fel, in grosime forte 
însemnată, este constituit numa din etagiul superior sau Less şi se 

întinde de la limita celui precedent în restul Munteniei, în Moldova infe- 

rioră şi în Dobrogea, representând stepele nostre danubiale şi pontice. 

Deosebit de acestea, loessul nostru occidental, în general, este cam argi- 

los sau clisos, chiar argilos cum este cel de la Comana; cel orien- 

tal este fin, ţerânos, cu osebire pulverulent sau pulverizabil şi acope- 

rit cun bun strat de humus sau pământ-negru, analog cu cernoizemu 

cuaternarului din Rusiea meridională. Din analizele lui Grandeau, asu- 

pra cererilor D. de (iobart, rezultă că pămentul-negru din părţile de 

la Agiud, cea fost dat în cercetare, pote egaliza comparaţiea cu 

cernoizemul din Podoliea prin cantitatea potasei, a sodei şi a fosfaţi- 
lor; dar, întru ce priveşte cuantitatea azotului, pămentul din Româă- 

niea întrece pe cel din Rusiea !), graţie nitraţilor ce conţine. 

Regiunea şesurilor şi a câmpiilor nostre, deosebit de depositele 

epocei cuaternare, care constituesc fundamentul lor principal, presen- 

teză şi deposite ale epocei actuale, adică A/luvium sau depositul ce re- 

zultă din cursul apelor actuale şi care se găseşte prin albiile riurilor 

mari în regiunea inferioră, mai cu seamă în albiea Dunărei de la Me- 

hedinţi până la Mare. Pe lingă acestea trebue să menţionăm şi Dunele 
sau năsipurile mobile ce abundeză pe marginea Dunărei în Olteniea şi 

în Dobrogea pe litoralul mărei Negre precum am arătat mai sus. 

1) Obedenaru M. Dr. — [La Roumanie Economique, — Paris 1876 p. 13 
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Întregul aşternut de Luss şi de Aluvium ce acoper regiunea 

câmpiilor nostre constilueşie un fel de păment țerânos particular pe 

care A. de Richard îl numeşte L/imon danubian 1 analog cu limonul Ni- 
lului — dice densul — şi care consistă în particule forte fine de carbo- 

nat de calce, de ordinar amestecat cu năsip micaceu de cuartz forte 

subtil, avend o putere de stratificaţie remareabilă, ceea ce explică fa- 
vorea ce o găsesc gramineele de stepe şi cullura cerealelor care au 

necesitate de calce şi de silice. Creşterea ce dobindese la noi plantele 

ierbacee de câmp şi cele de cultură, exuberenţa la care ajung cele mai 

multe, comparativ cu surorile lor din occident, este un fenomen ce 

atrage privirea botaniştilor de cum descind în Româniea. Marele bo- 

tanist geograf A. Grisebach explică faptul astiel : că, de şi durata pe- 

riodei de vegetaţie in regiunea stepelor nu este aşia de prelungă pre- 

cum există în ţerile occidentale europeane, graţie influenţei oceanice, 

totuşi, temperatura estivală în părţile nostre este mult mai însemnată 

şi ploile vernale destul de suficiente, ceea ce face ca ierburile pere- 

nice şi anuale să dobândescă o creştere răpede şi mai considerabilă. 
Grosimea slratului ce acesi humus sau păment-negru îl tormeză la supra- 

faţa unei mare părţia câmpiilor nostre este destul de suficientă ca ereşte- 

rea cerealelor forte mult timp să nu aibă necesitate de ingrăşiare, pre- 

cum observă A. Grisebach pentru cernoizemul din Ueraniea şi pentru 

care dice că „este sorgintea marei valori teritoriale a acestor țări“. 

III. CONDIŢIILE CLIMATICE 

Ş 1. Crama ROMÂNIEI. CUALITĂȚILE SALE GENERALE. 

Nu face parte din regiunea meridională propriu-disă a Europei; 

totuşi, Româniea, prin posiţiea sa în depresiea mărei Negre, la gura 

Dunărei, prin felul exposiţiei sale către Soare la poalele Carpaţilor şi 

la latitudinea medie de 4b* N, se pote dice, cu drept cuvânt, că însu- 

şeşte mai mult cualităţile de ţeră meridională prin clima sa, compa- 
rativ cu ţările centrale şi septentrionale ale Europei, cu totă riguorea 

iernelor sale. De şi nu oferă dulceaţa de climă a binecuvântatei regiuni 

mediteraneane, care atrage pe omul ţtrilor răci, de şi nu are, cum se 

exprimă poeţii, „auritele portocale ce se diăresc prin umbrosele frunde 

ce nu se scutur“, nici Olivul, Rodiul şi Mirtul Greciei şi Italiei, cu tote 

acestea, la noi, în timpul de vară, în epoca vegetației, căldurile egaleză 

pe acelea din ţările meridionale. Un Soare lucitor şi ardent revarsă cu 
abondenţă lumina sa vie şi contribueşte enorm la viaţa, la desvolta- 

1. La Roumanie d vol d'oiseau. — Bucarest 1895 p. 22. 
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rea vegetalelor cu chlorofilă şi la colorile florilor; în timpul verei o 
atmosferă caldă ce, în straturile sale inferidre, este pusă într'o vibraţie 
prin undele calorice ce se resfrâng şi saltă pe suprafaţa şesurilor nostre, 

adesea presentându-ne acel fenomen remarcabil al ţărilor tropicale: 
miragiul, ce ne face să credem că orizontul se perde la marginea 

unui ocean; nu mai puţin, şi termometrul ne spune că, prin dife- 

ritele părţi ale ţ&rei, temperatura ajunge între +32* şi 38* G la umbră. 

lernile, însă, face un contrast insemnat prin scăderile de temperatură 

cene arată mai pe fiecare an. Astfel, după câteva dile de turbate viscole 

şi ninsore, adesea urmeză un calm profund, un cer senin şi limpede, 
un Soare lucitor cu care nu se pote compara obscurul şi întristatul 
Soare din occident; dar, în acelaşi timp, prin faptul căldurei latente 

ce o ia zăpada, atmosfera perde o cantitate enormă din caloricul său; 

de aci resultă o răpede şi intensă diminuare de temperatură : scara 
termometrică de ordinar ne arată—15" pînă la—20* G; uneori descinde 

la — 30”; forte excepţional la — 35* C. Însă aceste din urmă extreme 

minimale de temperatură, din fericire, sunt de scurtă durată, efe- 

mere şi chiar forte rare în decursul unei periode de dece ani. — 

Extremele nostre de temperatură, de şi rare sau forte rare, au făcut 

pe unii climatologi să se exprime că „Moldo-Valachiea are gerurile 

Moscovei şi căldurile Atenei“ 1). 
Astfel considerată, se pote dice că Româniea are clima conti- 

nentală caracterizată prin extreme termometrice prea îndepărtate, 

adică prin exces de căldură, prin exces de frig şi prin cele lalte ele- 

mente meteorologice de puţină variaţie în decursul anului, compa- 
rativ cu clima oceanică. 

Şi pentru ce acestă climă continentală a României ? — Din cer- 
cetările climatologice, în ceea ce concerne continentul european, se ştie 

că, la aceeaşi latitudine, cu cât ne depărtăm de regiunea atlantică spre 

est cu atât clima ţerilor devine mai rigurosă, perde din caracterul ma- 

ritim şi oarecum uniform sau moderat, cald şi umed, dobândind ca- 
racterul continental, adică uscat şi excesiv. Ceea ce contribue la na- 
tura continentală a climei nostre este vecinătatea trei nostre de 
imensa întindere geografică continentală ruso-asiatică, este situaţiea 

sa lingă stepele ruso-asiatice ce, din baraganele nostre, ajung pină la 

oceanul Pacific la gura Amurt lui. Deosebit de acestea, trebue să adăo- 

găm şi stepele panonice sau pustiile ungarice de la vestul Carpaţilor, 

1) Roehard J. după Caillat— Climat în Nouv. Diction. de Medecine el de Chirurgie 
pratique de Jacoud. vol. 8 p. 185; Paris 1868. — Obedenaru M. Dr. La Roumanie €cono- 
mique p. 40; Paris 1876. 
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contribuind şi ele cu partea lor de intluenţă la clima continentală ce 
predomină în totă intinderea geografică în care ne găsiin. Puternicul 
şir de Carpaţi, între stepele panonice şi între stepele dacico-sarmatice, 
graţie întinderei ce are, altitudinelor ce atinge, multitudinei de dealuri, 
de văi şi de ape ce se lasă din flancurile sale, numeroselor şi întin- 
selor păduri ce le acoperă, desfăşiură o luptă gigantică prin tempe- 
ratura moderată şi prin ploile estivale ce trămite în regiunea şesuri- 
lor, atenuând astfel excesele climatului oriental în care se află. Cu 
tote acestea, în cele din urmă, resimte şi el influenţa covirşitore a clima= 
tului continental datorit stepelor ce | împresoră şi, astfel, seceta estivală 
şi automnală nu cruţă chiar regiunea intinderei şi a puterei sale. Cu tote 
căavem şi o întindere maritimă despre est, insă ea nu constitueşte de 
cât un mic golt îndepărtat şi isolat prin Dardanele şi Bosfor de calma 
şi blânda Mediterană care guverneză şi îndulceşte climatul meridional 
al Europei şi pe al Africei septentrionale ; astfel, marea Neagră, împinsă 
în domeniul stepelor dacico-sarmatice, nu contribueşte îndestul la ate= 
nuarea exceselor climatului continental în întinderea litoralului său: 
Sulina şi Constanţa, comparativ cu staţiile nostre din interiorul ţărei, O- 
desa, comparativ cu staţiile din guberniea Chersonului, tote nu presen- 
teză de cât nişte uşiore diferenţe în favorea climatului maritim. | nsă, 
intruce priveşte Crimeea meridională şi laturea meridională a Cau- 
cazilor despre marea Neagră, clima acestor părţi pare ceva mai dulce, 
quasi mediteraneană, cu tote că lipsa de ploi în Crimeea este adesea 
câte mult timp domnitore. 

$ 2. AGENŢII FISICI EXTERNI. 

Dintre agenţii cosmici ce intră în complexul constituţiei elima- 
tiee, aerul, temperatura şi apa ocupă primul rang prin rolul cu totul 
indispensabil ce'l au asupra mersului şi desvoltărei vieței tutulor fiin- 
țelor organizate. Să examinăm puţin valorea climatică a acestor agenţi 
eu privire la climatul României în ceea ce concerne populațiea nostră 
vegetală. 

1. Aerul. — Aerul lucreză prin masa sau presiunea ce 0 exera 
cită şi prin composiţiea sa. Presiunea aerului varicză în raport invers 
cu altitudinea, fapt bine cunoscut de toţi; însă diferitele sale grade 
de presiune faţă cu viţa şi desvoltarea plantelor ce locuese la diferi- 
tele altitudini terestre nu pare a avea nişte efecte aşia de pronunțate, 
aşia de evidente, care să ocupe în mod particular climatologiea, vor- 
bind mai ales de fitostatică. Variaţiile de presiune atmosferică, deosebit 

Grecescu D. Dr. — C. 1324. 46 
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de altitudine, sunt supuse şi altor cauze, îrisă dependente de tempe- 

ratură, graţie cărei se produc mişcările de aer sau venturile, stările 

de evaporaţie şi de precipitaţii atmosferice, stările de nebulositate ete., 

care sunt nişte factori de totă importanţa în climatologiea vegetală. 

Oxigenul aerului este agentul indispensabil al actului respirației a tot 

ce vieţueşte pe pământ; el există, în mod normal, aprope pretutin- 
denea în proporţie suficientă pentru exigenţele vieţei şi ale desvoltărei 

atot ce respiră, ceea ce face că climatologiea n'are nevoe de un studiu 

special subt acest raport. 

Însă variațiile de temperatură şi stările diverse apose ce sunt 

în masa atmosferică se presenteză cu oarecare caractere diferenţiale ce 

mai mult sau mai puţin se menţin, în raport cu latitudinea, eu altitu- 

dinea şi cu topogratiea diverselor întinderi geografice, fie ele ţări sau 

localităţi mărginite. Aceştia, înh”adever, sunt factorii principali ai 

diferenţiărei climatului care, astfel, guverneză şi se impune traiului, 

desvoltărei şi distribuţiei vegetale pe suprafaţa globului. 

2. Temperatura. — Vegetalele, fiinţe fixate pe suprafaţa pămen- 

tului, sunt puse între două sorginţi calorice ce radiez în sens oposit: 

căldura internă a pămentului şi căldura atmosferică solară. Influenţa 

celei d'ântâiu asupra vegetației actuale a globului nu se ştie pină la 

ce grad se exercită sau dacă se exercită ; pe când căldura solară are o 

acţie cu totul manifestă, insă forte variată. Variaţiile sale, afară de 

oarecare circumstanţe parţiale sau locale, sunt în concordanţă cu gra- 

dul de latitudine şi altitudine pe glob, asemenea şi cu conformaţiea 

topogralică a [crei, a regiunei sau a localităţei respective, a munţilor, 

a pădurilor şi a mărilor ce pot exista. 

Diferenţele de temperatură relativ la latitudine sunt puţin ac- 

centuate la distanţe mici; trebue să le urmărim de la ecuator pînă la 

poli ca să putem afla că diminuarea de temperatură începe a fi apre- 

ciabilă toema pe la 40 sau 45” spre poli şi aproximativ c'un grad ter- 

mometric pentru fiecare grad de latitudine *(A. Humbold). Întru ce 

concerne întinderea României, observaţiile nostre meteorologice dau 

o confirmaţie aprope deplină acestei regule, comparând diferenţa me- 

die de temperatură de 2*,5 C ce există între Bucureşti şi Pănceşti - 

Dragomireşti din districtul Roman cu diferenţa de 2%,29' latitudine ce 

există între aceste două localităţi. Dar, descreşterea de temperatură 

există şi în sensul longitudinei; acesta, însă, cu referenţă la conti- 

nentul european şi urmând calea din partea atlantică spre Urali. Di- 

ferențele în sensul acesta privesc numa marile întinderi de longitudine 
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şi nu sunt fără importanţă asupra naturei Florelor ce stau pe aceeaşi 

latitudine, supozând ţările 'aproximativ cu aceeaşi conformaţie topo- 

grafică. 

Dacă, numa subt punctul de vedere al temperaturei, pe aceeaşi 

latitudine cu țera nostră în Europa, facem câteva comparații, găsim 

diferenţe destul de accentuate între clima nostră şi a țărilor occiden- 
tale subt raportul longitudinei. Astfel: 

Comparând climatul girondin din sud-vestul Franciei, al cărui 

centru principal este oraşiul Bordeaux! lingă oceanul Atlantic la gura 

Garonului, cu staţiea nostră maritimă Sulina, la gura Dunărei, găsim : 

Temperatura medie anuală la Bordeaux 120,7; la Sulina 100,9, 

â Ș “a iernei TA z: 90035 „ — 0,1. 

pi "IE divereri! = 220876, ȘI a di 9 NO; 

Diferenţa între aceste sezone , 5 170,85 tzin 210,0, 

ceea ce, subt punctul de vedere climatic, pe aceeaşi latitudine, sunt 

diferențe destul de însemnate între Bordeaux şi Sulina, adăogând şi 

faptul că la Bordeaux dilele de ploe sunt mai numerose: 136, că 
cantitatea de apă de ploe anuală ca valore medie se exprimă prin 

586 şi că vînturile dominante sunt de la sud-vest, calde, umede şi 

pluviose ce dau un caracter mai puţin exagerat climatului local. 
Luând climatul lombard dintre Alpi și Adriatica, şi ca punct 

central Milanul? din câmpiile Lombardiei, în comparaţie cu staţiea 

nostră centrală Bucureşti, în câmpiile Munteniei, aproximativ pe 

aceeaşi linie de latitudine, găsim : 

Temperatura medie anuală . la Milan 120,3; la București 100,5, 

a PISA AR 20 la A — 20,9. 

E SUA VEDE Pia 220,8; „ 210,4. 

Diferenţa între aceste sezone. „200,7; 250,5, 

Însă, lăsând şesurile girondine şi lombarde de la occilent, tre- 

cend în partea despre orient în Rusiea şi luând guberniile Cherso- 

nul 2 şi Astrachanul* succesiv, din partea acesta vom găsi o similitu- 

dine termică aprope la fel cu accea din clima nostră, cu totă longitu- 

dinea ce ne desparte. 

Tabela următore ne pote servi prin datele sale ca termene de 

comparaţie subt acest raport. 

1, J. Rochard. Climat. ved. Nouv. Dietion, de mâd. et de chirurg. pratique de Ja : - 

coud vol, 8 p. 177. 

2. Dr. H. Christ, La Flore de la Suisse p 34. 
3. E. Lindemann, Flora Chersonensis pralatio. 

4. J. Rochard loco cit. 
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adăogând şi circumstanţele acestea, că în aceste părţi, ca şi la noi, 
extremele de temperatură nu sunt mai apropiate, că ploile pe acolo 

sunt mai puţine şi că ventul cel mai pernicios este cel boreal sau cri- 
vățul. Nu este nevoe să ne oprim asupra similitudinei ce există între 

Sulina şi Odesa, fiindu-ne cunoscută longitudinea şi vecinătatea a- 
cestor punte. Dar Astrachanul, la longitudinea la care se găseşte, a 

trebuit să fie lingă mare ca să aibă mediile sale de temperatură simile 

cu cele de la Odesa, Sulina şi Bucureşti, pe când localităţile din 
acea parte ce se găsese îndepărtate de mare au o climă cu mult mai 

excesivă. 

Însă, variațiile de temperatură atinosferică normale devin cu 
totul evidente în sensul altitudinei, ceea ce face că, pe laturile mun- 

ților înalţi ce ajung la 3 sau 4 mii de metre înălţime, să aflăm di- 

teritele stări de temperatură superpuse în zone ce se succed de jos în 

sus, precum ele se succed pe suprafaţa globului de la ecuator pină la 

poli. O mulţime de circumstanţe locale fac ca diferitele zone de tem- 
peratură să n'aibă nişte limite regulate; totuşi, in mod general, pentru 

zonele temperate, se admite că temperatura scade cu 1*C pentru fie- 

care 170 sau 1850 metre altitudine. Acestă regulă la noi se constată 

aprope exat prin observaţiile meteorologice ce avem, dacă comparăm 

temperatura medie anuală de 10*,9C de la Sulina, ce stă la 2 metre 

mai sus de nivelul mărei Negre, cu temperatura medie anuală de 5*,7 C 

de la Sinaia ce stă la 560 metre altitudine (la Monăstire). Astfel, cele 

170 m. altit. multiplicate cu 5*C, (diferența de temperatură între 

Sulina şi Sinaia), dau cifra de 850 m. altitudine; de unde rezultă că 

la altitudinea de 2000 metre temperatura medie anuală ar fi cam de 

— 2",9C, valore egală cu temperatura medie a iernei din Moldova sep- 
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tentrională (punctul Pănceştii-Dragomireşti). Dar, in cazul acesta, nu 
trebue a stabili lucrurile numa prin o deducție aritmetică: o medie 
astfel obţinută pentru altitudinele mari este teoretică şi, ca să fie 

precisată, trebue calculată după observaţii făcute la faţa locului, în 

decursul anului, cu termometrul în mână. Noi âncă nu posedăm pină 

acum datele meteorologice ale altitudinelor nostre montane. Să spe- 

răm că acestă lipsă nu va sta mult în aşteptare, graţie zelului şi 
stăruirei fără preget ce pune D. St. Hepites, distinsul director al Insti- 

tutului Meteorologic al României, pentru complectarea staţiilor nostre 
meteorologice. 

Cu tote că valorile de temperatură varieză forte mult în diferi- 

tele părţi ale ţărei, totuşi, pentru a putea da neşte medii generale 
asupra ţerei intregi ce ar servi de comparaţie cu alte țări sau cu oare- 
care întinderi de ţeri, ne mărginim în a reproduce în urmetorea tabelă 

conspectivă, pentru staţiile menţionate, valorile medii normale calcu- 
late pentru o periodă de cel puţin dece ani de fiecare staţie dupe 
datele ce ne au fost grațios comunicate de D. St. C. Hepites. 

= 
=) îs & = VALORILE MEDII NORMALE ze ȘI IRI a = ai= 

3 = EI = O op cs asupra următorelor puncte : = = E: E 9 si |ua 

E i = 3 = R d= 

PSI ————>= 783 

Latitudinea N., grade 450,9! 440,25) 440,26| 470,37] 400,551 450,21 

Altitudinea, metre . . . . . 2 84| 150| 160 39 860 

Pre-iunea medie, mm e - - - = || 762,9] 755,0 747,8] 755,7] 744,2] „686,8 

Temperatura în (0, 

medie anuală . . 10,9|  10,3| 10,0 9,1 Sl 5,7 
” 

ă „ aiernei: : - -|| —0,1| —2,9| —2,83] —4,4| —5,0| —42 

: a - | Li a! A = = A „ ă primăverei . e» 97 9,6), .10,2 57 3,4 5,5 

a verei . . . . 21,5| 21;4|;21,8|r 20,4lsi 18;8n 149 

a tomnei 19,4] 10,9| 11,41 10,0 91 6,7 

n Hi) 

n » 

- ) le o al AC 

„maxima absol. anuală - 36,9] 38,0] 38,5] 381| 35,6| 29,0 

„minima absol. anuală - ||— 24,0|— 30,0/— 35,0|— 29,8|— 35,0|— 28,0 

mediea maximelor anuale. 26,8| 29,0| 269| 27,0| .25,9| 20;8 

i „ minimelor „ *||— 10,0|—15,2]—17,2|— 17,3|— 21,5/— 13,4 

Dile căldurse : : - » »- - || 69 103 96 9% 66 12 

le eu înghieț o. e. 13 30 26 38 48 49 
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Deci, făcend mediea generală a temperaturei, considerată în total, 

vom avea pentru Româniea urmettorele valori generale: 

Media anuală de temperatură 9,6 ceea ce corespunde cu a cli- 
ones Hi i teii dei to 0 matului temperat general al 

n lernei 3,2 patului, 

primăverei o. o... 9 

ERP satele mega asi = O 17 

2 Wmnei + e e e ui + BIO 

Dilele câldaurose, în care termometrul, la un moment oarecare al 

dilei a atins sau a depăşit limita de 270G, ne dau cifra de 73 dile pe an 

drept valore medie generală anuală; iar dilele cu îngheţ, avend cel 

pulin — 1%0 ne dau cifra de 37 dile pe an ce se pot socoti ca valore 

medie generală anuală pentru totă ţera. 
Extremele absolute minimale de temperatură indicate nu sunt 

de cât rare; astfel, cele mai multe ce descind subt —95% sau -——27 

sunt datorite anului 1893, an din cei mai friguroşzi; pe când extre- 

mele absolute maximale ce trec peste 309,0 nu sunt toema rare. Este 

de notat că, extremele absolute minimale ne dau o idee mai justă de 

oscilaţiile anuale de temperatură ce avem. Părţile câmpene sunt cele 

mai supuse extremelor depărtate, pe când cele litorale şi montane 

sunt mai puţin supuse. De aci putem ințelege cum se comportă starea 

generală de temperatură la noi cu părţile muntâse, cu şesurile sau 

cu stepele nostre şi cu partea de litoral în Dobrogea. 

Influența temperaturei atmosferice asupra solului. — În ra- 

port cu aerul atmosferic, corp puţin conductor de temperatură, pă- 

mentul se arată întru câtva şi mai puţin conductor de temperatură, 
aşia că temperatura sa este puţin influențată din partea radiaţiei 
solare. Părţile sale compacte, stâncose şi silicose sunt cu mult mai 
conducătore de cât cele terdse, humifere şi permeabile care, astlel, 

devin mai propice pentru vegetaţie. Tabelul următor, întocmit pen- 

tru Bucureşti, ne demonstreză cum la noi stratul superficial al solului 

cultivabil până la profunditatea de 120 centimetre este supus influen- 

jei de temperatură exterioră şi că acestă influenţă se exerciteză în sens 
invers cu profunditatea. Acest tabel ne dă temperatura medie a so- 

lului la distanțe de câte 30 centimetre de la suprafaţă pină la profun- 

ditatea de 120 centimetre. EI rezumeză valorile medii de temperatură 

al unei periode de dece ani de observaţii pentru Bucureşti de către 
Institutul Meteorologie al României şi nu este lipsit de interes pen- 

tru datele climatologice ce se refer la vegetaţiea şi la cultura din 
jera nostră 
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Din acâstă tabelă observăm că solul, pînă la profundităţile indicate, 
ierna se răceşte cu mult mai puţin de cât stratul de atmosferă cu care 

este incontact; că, cu cât mergem mai profund, temperatura solului este 

mai rădicată, adică mai puţin influențată. Primăvara, vara şi tomna 

stratul cel mai superficial se încăldeşte cu câtva mai mult de căt ac- 

rul cu care este în contact. Influenţa temperaturei atmosferice des- 

creşte cu cât ne apropiem de 120 centimetre profunditate. Din datele 

Institutului Meteorologie mai resultă şi faptul acesta : încăldirea solului 

incepe din primăvară, merge treptat pină în Iulie şi August, când 

atinge valorile maximale, apoi descrește treptat pină în Fevruare când 

ajunge la valorile minimale. 

Aceste noţiuni climatologice au însemnătatea lor pentru mersul 

vegetației întru ce priveşte la noi epoca deşteptărei sale, a duratei 

sale estivale şi a repausului s&u. Agricultura pote trage multe şi folo- 

sitore aplicaţii practice pentru preceptele sale. Să nu perdem din ve- 

dere presenţa pădurilor şi a plantațiilor care ierna contribuesc puter- 

nic în a modera rigorile atmosferice şi, consecutiv, solul să fie mai 

puţin expus gerurilor intense. 

3. Apa. — Repartiţiea apei pe suprafaţa unei ţări, ca şi pe a glo- 

bului, nu este de mai puţină importanţă de cum este şi a temperaturei 

subt punctul de vedere al distribuţiei diferitelor feluri de vegetale. Unele 

au organisaţiea adaptată pentru mediul acuatic, altele pentru mediul 

terestru ; toate însă au indispensabilă necesitate pentru apă ca aliment 

în jocul chimic şi mecanic al fenomenelor ce caracterizeză vieţa. Din 

fericire, forte respândită în natură, totuşi repartiţiea sa la suprafaţa 

globului este din cele mai diferite: în sol, mai mult sau mai puţină, 

după gradul de permeabilitate al solului, şi în stare de particule licuide 



692 CONSPECTUL GEOGRAFIC 

interpuse p'intre cele terestre; pe suprafață în mase sau întinderi di- 

ferite, numite mlăştini sau rovine, riuri, fluvii, lacuri, mări sau oceane; 

o parte considerabilă este în atmosferă, constituind diversele stări me- 

teorice de umedelă, de nebulositate, de precipitaţii atmosferice, etc. 
Aceste diferenţe sunt de cea mai mare însemnătate cu starea şi cu 
distribuţiea generală vegetală a unei ţări, constituind astfel neşte 

stări elimatologice principale, alăturea cu acelea ce le dă temperatura 

de care, în mare parte, depinde diversele stări apose. Graţie acestor 

variaţii de temperatură, atmosfera este într'o mişcare perpetuă, mai 

mult sau mai puţin intensă, ce “i permite să aspire vaporii de la su- 

prafaţa uscatului şi al apelor, să'i transporte de la un loc la altul, să'i 

condenseze, să "i precipite, să "i menţină sau să "i răsipească etc. 

Departe de regiunea atlantică, unde atmosfera ţărilor dependente 

se resfaţă în vaporii oceanici, atmosfera din întinderea noastră geo- 

grafică se bucură, comparativ, de un grad cu mult mai mic de ume- 

ditate generală din cauza felului vânturilor nostre continentale. La noi, 

umeditatea atmosferică, considerată în general, este mai inferioră de 

cât aceea din ţările occidentale ale Europei, chiar a celor aflate pe 

latitudinea nostră. Valorea sa medie anuală, chiar la noi, diferă în 

raport cu felul localităţilor; astfel, cea mai mică valore de umeditate 
o avem la Călimăneşti şi Câmpulung, în regiunea submontană : 62%/j; 

cea mai mare este la Constanţa, lingă marea Neagră: 82%. Dacă pro- 

porţiea de umedelă la Călimăneşti este mai mică, ea este compensată 

prin cantitatea de apă precipitată: 691" pe an; pe când la Gonstanţa, 

contrariu, cantitatea de apă precipitată, 410" pe an, este compen- 

sată prin proporţiea mai însemnată de igrasie atmosferică ce o procură 

marea. Am putut constata împrejurul Constanţei cum starea de arsură 

estivală a vegetației gramineane şi a plantațiilor, pe la finele lui Sep- 

tembre, în urma a câtorva dile de ceţă matinală “şi a reluat veseliea 
sa; pe când în baraganul Ialomiţei aspectul câmpului era întristător; 

pe la Constanţa, în acea epocă, plante cu flori âncă se mai găseau 

in oare-care numer; în baragan totul era trecut şi ars, afară de lunca 

dintre Dunăre şi Borcea unde vegetaţiea, graţie solului umed şi at- 

mosferei danubiene, îşi menținea âncă verdeaţa sa. 

Apa ce cade pe fie care an la suprafața pămentului subt formă 

de ploe, de zăpadă şi alte forme meteorice, colectate şi m&surate prin 

udometru, este socotită la noi, ca valore medie generală, drept cantitate 

de 583". În privinţa acesta, Analele Institutului meteorologie, vol. XI 

anul 1895, ne dau rezultatul general al valorilor anuale de la 82 loca- 

lităţi din țeră din care 23 au observaţiile întocmite pe o periodă de 
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dece ani cel puţin şi pot fi socotite ca valori normale, pe când cele 

lalte le au numa pentru un timp de 4-9 ani şi pot fi considerate ca 
valori medii. 

Cantităţile anuale de ploe sunt forte diferite după situaţiea şi 

posițiea localităţilor. Astfel : la Buşteni, subt Buceci, mediea anuală 
ajunge la 552"; Ja Severin ajunge la 690»; pe când în cele lalte staţii 
ea se menţine intre 400-500". De asemenea, în aceeaşi localitate, 
totalul apei de ploe varicză mult dintrun an într'altul. Întro periodă 

de anidela 1878—1895 se constată că la Brăila, de exemplu, in 1879 
cantitatea anuală de ploe a fost de 639 m; pe când în 1880 ea a fost 
numa de 174", cantitate excepţional de minimă în ori care parte a 

Rominiei. La Sulina in 1581 a fost de 546" şi în 1994 de 260 mu, 
iarăşi farte mică. La Bucureşti în 1876 a fost de 754 şi în 1894 — 
an secetos aprope peste tot în ţeră —a fost de 342 um. 

Din totalul mediu general de 583" de apă atmosferică preci- 

pitată, cea mai mare parte revine verei in care proporţiea este de 

300/ din totalul anual, apoi primăverei în proporţiea de 280/,, ierne 

in proporţiea de 220/, şi, în fine, tomnei în proporţiea de 200/, sau, în 

cantitate udometrică: 
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D intre lunile anului, acelea ce culeg cele mai mari cantităţi de 
apă precipitată sunt precum urmeză în ordinea de clasificație : 

Ti et e Sb 947 ip 43 84 anii Octombre . . . 43 mm 

Maiu 1315 Martie: |: sii dia Aia 

Mele: ocolită cca l)2 a Noembre, mișcă nul 7. acei 

lanuarie . a aim Auenst, i a a 40 

ENDRE a 48 ș Septembre 5 

Dedembre "ai 4 Pevruare.', . .'90 

Cu tote că lunie, lulie şi August intr'unite representez cea mai 

mare cantitate de apă precipitată, comparativ cu cele lalte trimestre, 

totuşi seceta estivală a României este destul de cunoscută, căci starea 

de vapori atmosferici ajunge că nu se pote condensa şi precipita de cât 

rare ori, şi atunci în mari cantităţi ce se efectucză răpede şi cu putere. 

Maxima cantităței de apă ce cade într'o di,ca valore medie ge- 

nerală, este de 71"; ca valore absolută ea ajunge între 100" şi 
115» în unele dile, fără a vorbi de oarecare excepţii cum, de exemplu, 
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în 1589 Iulie în 7, la Curtea-de-Argeşi unde a cădut într'o di 226 mm 
din care numa în 20 minute a fost de 204 mn. 

helativ cu altitudinea se constată că la noi valorea medie anuală, 

calculată pe o periodă de cinci ani (lustrul 1891-1695), este precum 

urmeză : 

Pentru altitudini cel mult pînă la 100 m. este 477 mm 

DID 006 ri46 a 
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PDile de ploe se socotesc numa acelea ce dau un efectiv de cel puţin 
1» cantitate udometrică provenită din ploe, zăpadă, măzărică sau 

grindină, înălţimea udometrului fiind pretutindeni aproximativ la 1,50 

desupra pămentului. Repartiţiea dilelor de ploe în cursul timpilor anului 

ne dă valorile următore: 

Ierna (Decembre, Ianuarie, Fevruarie) 25 dile 

Primăvara (Martie, Aprilie, Maiu). . . . . 2%, 

Vara (lunie, Iulie, August) . . . .. Di [3 

Tomna (Septembre, Octombre, Noembre) + IS 

ceea ce ne indică destul de bine starea verei şi a tomnei subt raportul 

precipitațiilor atmosferice, adăogând că vara dilele ploiose sunt mai cu 

seamă în prima sa jumetate. | 

Dilele de ploe însoţite de fenomene electrice (fulgere, tunete, 

trăsnete) sunt în timpul călduros al primăverei şi al verei. Numărul 

cel mai insemnat ni'l dau staţiile montane şi delurose. Astfel: Câmpu- 
lungu şi Comăndăreşti dau câte 30 sau 32 dile pe an, Bucureşti 28 dile 

pe an, staţiile meridionale dau câte 10—20 dile pe an, în fine Con- 

stanţa şi Sulina dau cel mai puţin numer: 2—5 dile pe an. 

Grosimea nămeţilor sau a stratului de zăpadă depusă nu se 
pote lesne verifica cu exactitatea dorită, adesea zăpada fiind spul- 

berată de venturi Cu tote acestea, pe cât observaţiile Ins'itutului Me- 

teorologic au putut deduce, grosimea nămeţilor la noi se socotește a fi, 

ca valore medie generală, aproximativ de 1,09 pe an. Sunt ani şi 

locuri în țeră in care nămeţii de zăpadă trec peste 2 metre; pe când 

in alte părţi sau în alţi ani stratul de zăpadă depusă este de câteva 

centimetre. Dilele pe cât solul stă acoperit cu zăpadă, considerate în 

termen mediu general in tâtă ţera, este cam de 56 dile pe an, adică 

aproximativ totă ierna. Numerul acestor dile în regiunea montană ce 
urmeză de la 700 m. altit. în sus trece de 200 pe an; cel mai mie număr 

de dile în care solul stă acoperit cu zăpadă este pe litoralul mărei în 
Dobrogea unde, la Sulina, sunt numa 95 pe an. 
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4. Lumina. — În concordanţă cu cei lalţi agenţi cosmici, lumina 
solară ce predomină intr'o ţeră sau într'o intindere oarecare îşi are 

asemenea partea sa de influenţă, mai cu seamă asupra plantelor cu 

chlorofilă, şi face ca cercetările asupra duratei lucirei Soarelui să fie 

neşte date preţiose în diferenţiarea climatului unei intinderi geografice, 

al unei regiuni sau al unci localităţi chiar. 
Lumina solară este totdeuna în raport direct cu starea de puri- 

tate atmosferică. Însă, nu este destul numa ca să fie lumină solară 

când este vorba ca ea să deştepte şi să întreţină actele chimice ale 
vieţei vegetale : ea trebue să fie şi de oarecare intensitate ca, în con- 
cordanță cu caloricul ce'i este inerent, să'şi exerciteze acţiea sa. 
Acestă intensitate este în raport cu direcțiea mai mult sau mai puţin 

perpendiculară a radelor solare pe suprafaţa pământului. De unde re- 
sultă că activitatea luminei solare este în totă plenitudinea sa pe la 

orele meridiane şi mai cu seamă în prima jumttate a dilei, in mersul 

ascendent al sorelui pe orizont, ca şi în prima jumătate a anului, pri- 

măvara şi vara. De aci putem trage o mulţime de conclusii asupra 

naturei şi desvoltărei vegetației diferitelor locuri ce, în afară de con- 

diţiile lor altitudinale, se comport în moduri diferite cu recepţiea ra- 

delor şi a lucirei sorelui. 
Observațiile asupra duratei lucirei soreluila noi sunt făcute pentru 

Bucureşti in decursul unei peridde de 11 ani la Institutul meteorolo- 

gic cu heliograful lui Campbell şi Stokes (actinograf Sunshine He- 

corder) şi cu al lui Maurer. 
Timpul cât luceşte sorele în decursul anului desupra orizontului 

Bucureştilor este de 4446 ore ca medie anuală; însă durata efectivă 

se pote socoti numa ca 2173 ore pe an. 
Relativ la timpii anului, durata medie de lucire solară pentru 

fiecare este astiel: 

Ore în total lerma.... 853 Ore efective lerna..... 224 

2 59 Primăvara . 1229 x Primăvara . . 506 

sila Vara, oa. 41364 | E Ysoăt va qi ă 894 

A ARI Tâmna ... 1000 | A TOTADĂ | toat 420 

De unde rezullă că durata de lucire solară efectivă în timpul verei 

este cu 104. ore mai lungă de cât aceea din cursul iernei şi al primă- 

verei întrunite. Intensitatea sa sau gradul de strălucire creşte treptat 

din lanuare pînă la finele lui Iulie când atinge maximul stu; iar de 

la August încolo descreşterea urmeză iarăşi treptat. 

Dile deplin cu sore, adică acelea ce nu lasă nici o urmă de între- 

rupere pe făşiea heliografului, putem socoti, ca valore medie, 75 dile 
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pe an. Ele se repartiţionez asttel pe timpii anului: 11 dile ierna, 16 pri- 

măvara, 26 vara şi 22 tomna. 

Dilele deplin obscure, în care sorele nu se vede de loc totă dioa, 

sunt pe fiecare an cam vre o 75, ceea ce tace că la 100 dile comune 

să lie pe fiecare an 21 dile lipsite de lucirea solară sau, aproximativ, 

la cinci dile comune câte o di fără sore; acelaşi fapt şi pentru dilele 

pe deplin cu sore. Va să dică, din cinci dile comune: una pe deplin 

cu sore, una pe deplin fără sore şi trei mixte. Repartiţiea lor în timpii 

anului este: 

Ierna 45 dile obscure, 

Primăvara 14 , ă 

Vara 2 

Tomna 16: : 

Negreşit că valorile de mai sus ce privesc partea țărei în care se 

atlă Bucureştii nu sunt aceleaşi pentru tote părţile din ţeră; totuşi ele 
pot fi considerate aproximativ ca tip general pentru climatul meri- 

dional al ţerei cu privire la fitostatica nostră. 

5. Venturile. — Natura şi direcţiea venturilor are o influenţă 

puternică asupra umedităţei atmosferice şi asupra cantităței de apă 

ce primeşte solul. Venturile sunt consecuențele perturbaţiilor baro- 

metrice şi ele aduc schimbări însemnate în starea generală de tempe- 

ratură şi de igrometricitate atmosferică. În vorbirea n6stră populară, 

venturile ce suflă la noi din diferitele direcţii se rezumă în patru 

feluri numite crivăţ, austru, muntean şi băltăreţ. 

Urivăţul este ventul boreal 1 ce ne vine din vasta întindere con- 

tinentală ruso-siberiană, adică de la nord-est şi est. Vânt puternic; 

suflă cu înverşiunare, este răce, umed şi ploios, mai totdeuna fiind 

incărcat cu noori neguroşi ce produc precipitaţii atmosferice. Tomna el 

aduce ploi răci şi penetrante, ierna viscol glacial, nămeţi de zăpadă şi 

scăderi considerabile de temperatură. Numa el ne aduce acele ploi gla- 

ciale ce devin poleiuri calamitose arborilor. Ierna fioros prin violența 

sa şi prin frigul ce determină, vara spre tomnă este plicticos, cald şi 

uscat, augmentând seceta estivală şi rădicând pulberea drumurilor şi 

a câmpiilor în noori de praf ce se confund cu o abureală atmosferică 

difusă şi greoe ce nu dă o picătură de ploe; atunci vegetaţiea câm- 

purilor şi plantațiile iau acel aspect melancholic subt un văl de pul- 

1. In Siberiea Kirghizilor se numeşte buran, în Rusiea viuga, în Dalmaţiea bora 
(Ad, Stieler's Jland-Atlas. tab. No. 9. Gotha 1869). Este vântul numit de romani aqui- 

lonus, de greci foptaf. 
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bere ce acopere vesteditele şi pirlitele lor frunde de arşiţa caniculară. 

Ariea acestui vent ocupă o mare întindere continentală, judecând după 

durata sa câte trei, patru sau cinci dile consecutive, di şi nopte cu 
aceeaşi furie. 

Austruj, vent meridional, pote etensien, suflă asemenea în mare 

întindere şi din direcţiea de la sud-vest şi vest. Prin felul său este cald 
şi uscat, imprăştie noori şi ploile aduse de crivăţ, produce senin şi 

uscăciune. Puternic ; ierna după ninsore este uscat şi de un frig inci- 

siv, producând un ger şi un înghieţ mai intens de cât al crivăţului. 

Adesea, în urma criveţului ploios sau nooros, după o di sau două de 

un calm aparent, urmeză austrul subt rolul s&u de măturător al atmo- 

sferei pentru care se pune în mişcare două sau trei dile consecutive,. 

suflând dioa şi potolindu-se n6ptea. Vara este secetos; la finele iernei 

aduce moină şi grăbeşte fonta zăpedei. Cu mult mai frecuent primă- 

vara, domineză mai cu semă pe comele alpine şi în regiunea meri- 

dională a ţărei dealungul Dunărei. 
- Munteanul, în Mehedinţi numit gorneag (numire slavă) este de 

fel răce, suflă din direcţiea de la nord-vest şi nord, aci aduce la fel 

cu austrul, aci semănă cu criveţul, după direcţiea d'incotro vine. 

Originea sa, pe cât se pare, ar rezulta din influenţa întinderei carpa- 

tice superidre asupra regiunelor nostre inferiore şi cu osebire a câm- 

piilor. 

În timpul verei adesea vine încăreat cu nori groşi, dişi mimbus, 
şi năvăleşte cu furie în regiunea meridională, dând loc tempestelor și 

precipitațiilor atmosferice estivale, dar a căror durată enumeră numa 

câteva ore. Ierna este răce, penetrant şi însoţit de ninsore. Olteniea, 

Munteniea şi Moldova septentrională sunt părţile cele mai supuse 
acestui vînt. 

Băltăreţu este vint meridional ce suflă din direcţiile de la sud- 
est şi sud. Prin felul scu este cald, umed şi pluvios. Cu multă proba- 

bilitate pare că rezultă din curenţii ce se formeză pe în tinderile limi- 

trofe cele mari ale Mediteranei orientale de unde străbate peninsula 

balcanică, ajungând până la noi. Abia ţine două sau trei dile conse- 

cultive ; chiar ierna îşi păstreză caracterul stu cald, umed şi pluvios, 

aducend moină şi desghieţ. Nu cumva curenţii din partea acesta, 

uneori, sunt chiar neşte desprinderi emigrate din mussonii Oceanului 

Indian ? — Curenţii caldi şi ploile suprabondente ce au predominat în 

mod extraordinar în primăvara şi vara anului 1897 in Europa orien- 

tală şi centrală par a afirma acestă suposiţie, ţinând compt de mer- 

sul şi direcţiea acestor ploi urmate în Persiea, în Caucaziea şi la noi. 
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Acceleraţiea vinturilor nostre, pre cât s'a observat, nu trece 

maxima de 26 metre pe secundă. De ordinar, insă, maxima gonei lor 

la noi varieză între 18 şi 25 metre pe secundă, ceea ce le pune în cate- 

goriea tempestelor sau a furtunilor mari numite vinturi puternice. În 

lustrul pe 1886-90, Analele Institutului Meteorologie al României 

semnaleză ea cel mai pulernic vint de 26 m. pe secundă o singură 

dată: în 29 Decemvre 1887 şi de 25 m. pe secundă în decursul iernei 

din 1891 - 92 în diua de 5 lanuarie 1893. Astfel, la noi, ca şi în ţerile 
temperate continentale, dacă vinturile par a fi frecnente, totuşi nu 

sunt remarcabile prin violenţa lor, comparativ cu uraganele sau cu 
cielonele formidabile şi desastrose ce nu lipsesc pe costele Atlanticului 

european şi mai cu seamă pe ale celui american. 

Precuenţa vânturilor în DRomâniea socotită după numărul bătăilor 
de vânt ca valore ce representiză mediea pe anii 1893 - 94 

după Analele Institutului Meteorologie. 

VÎNTURILE ŞI DIRECŢIEA LOR 

ă Sia | ai 
3 E. E ul za 2) 

STAȚII E E = ital ai ia uda 
i o Ez £ = = = pp) 
E - = Ş & | 
A2. ei 0 că 

| — sw.W.| NWN | NE.E se.s || = 

| SILUDACRAR PA a 140 207 117 195 
| 

pu Şi cae ANDORA! lei a poctea Dme 150| . 213| 140|. 281 

Bucureşti « o cc... 75 253 76 215 

Turnu-Măgurele . . . .. 50| 217 87| *457 

Pocgianii, he uiti st a era | VBOlit Adol, 851] 1.263 

Comândăreşti - o... 160) 109| 413 13) 

Pânceşti-Dragomireşti . . - » 89| 145| 374| 169 

Sulina, [ș pe Pot poe aa se 9 218| 360 245 254 15 

| Valdrea medie în total . . - 205 240 20 180 233 

| 
|giia e =i0 7 ap SNM IDR RL a fim e 360 Ș4 591 165 190 9 

Nimie mai neconstant de cât vânturile din ţerile continentale eu- 
ropeane. Cu tote acestea, spre a da o idee aproximativă de frecu- 

enţa celor patru vinturi la noi cunoscute, am resumat numărul bă- 
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tăilor de vint, dând ca valore medie, pentru fiecare, mediile anuale 

ale anilor 1893-94 luate după Analele Institutului Meteorologie al 

României. În acelaşi timp, am ales acele staţii pentru care sa făcut 

observaţii în acei doui ani şi care representeză diferitele mari părţi ale 

țărei. Astfel, pentru Oltenia s'a luat Străhaea, pentru Munteniea s'a 

luat Strihareţu şi Bucureştii pe medilocul ţerei, pentru regiunea me- 

ridională sau danubială Turnu-Măgurele, pus între Olteniea şi Mun- 

teniea, pentru Moldova inferioră Focşianii, pentru Moldova septen- 

trională Comăndăreştii şi Pănceştii-Dragomireşti, pentru litoralul ma- 

ritim Sulina, iar pentru regiunea montană staţiea Sinaia la o laltă. 

Dacă admitem numărul de 200 bătăi de vint pe an ca expresie 

de frecuență, vom remarca că vintul de la nord-vest şi nord este 

cel mai frecuent şi că frecuenţa sa se simte mai cu seamă în Mol- 

dova. Însă, marele număr de bătăi de vint ce sunt la Comândăreşti 

şi Pănceşti, ca şi cele de la Sinaia, pentru vintul Muntean, sunt po- 

nite în cea mai mare parte din Crivăţul de la nord-est, însă care, în 

aceste localităţi, ia direcţiea de la nord spre sud din cauza dispozi- 

ției topografice a staţiilor respective. Austrul şi Crivăţul îşi dispută fre- 

cuența în Moldova şi în Munteniea; pe când Olteniea şi regiunea da- 

nubială despre 'Turnu-Măgurele sunt cu mult mai scutite de Criveţ, 

dar mai încercate de Austru. Dobrogea este teatrul vânturilor unde 

aprope tâte sunt repartiţionate în mod aproximativ egal. Sinaia, subt 

Buceci, ne dă cel puţin o idee generaiă de frecuenţa vinturilor în re- 

giunea montană. dar nu despre adevărata direcţie a venturilor care 

domină în regiunea alpină, pe la altitudinea de 2000 m. 

Direcţiea şi frecuenţa acestor vânturi stă în concordanţă cu con- 

figurațiea orografică a ţărei şi eu conformaţiea topografică a unor lo- 

calităţi alese ca staţii meteorologice. Lăsând partea de amenunt şi 

privind ţera în coprinsul seu general, observăm faptui următor : 

Româniea, împreună cu Bulgariea, face parte din valea inferioră 

a Danubiului a cărei formă descrie figura unui unghiu forte deschis 

către est şi nord-est, având în faţă'i marea Neagră, Basarabiea şi imen- 

sele stepe ale Rusiei; laturea sa septentrională este zidită prin şirul 

Carpaţilor meridionali, laturea sa meridională este zidită de Balcanii 

tracici; ambele laturi se împreună în zid puternic şi inchis la vest, 

oferind numa o lungă spintecătură prin care Dunărea are o strimtă şi 

lungă trecere de la Baziaşi pină la Severin ca să ajungă la marea 

Neagră. Axa lungitudinală a acestei întinderi geografice este direcţio- 

nată de la sud-vest spre nord-vest; de aci urmeză că venturile din 

aceste direcţii sunt cele mai frecuente mai cu seamă în Olteniea Şi 
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Munteniea; pe când în Moldova axa lungitudinală a ţerei ia o di- 

recţie de la nord spre sud, ceea ce face că vinturile în acestă parte 

să fie cu mult mai numerose în sensul acestei axe. 

6. Timpii-anului sau sezonele. — De şi în formă trimestriali, 

în realitate, la noi, timpii-anului nu sunt toema aşia de scindaţi cum 

sar crede, sau precum stau în ţările europeane occidentale corespon- 

dente latitudinei nostre; însă extremele anului, adică ierna şi vara, 

sunt destul de diferente prin temperatura ce constitueşte fundamentul 

lor climatic. 
Ierna, considerată subt temperatura de 0, începe cam pe la 

finele lui Noembre şi ţine pînă pe la a doua decenie a lui Martie. 

Uneori, oarecare perturbații atmosterice ce ne vin de la nord sau 

nord-est ne aduc câte o iveală de iernă precoce, dar de puţină durată 

şi care întârdieză, înlocueşte sau abrevieză partea de rigore din De- 
cembre sau lanuare. Însă, de ordinar, în una din aceste două luni, şi 

mai cu osebire în lanuare, ea îşi manifestă rigorile sale, aşia că gevul- 

bobotezei mai totdeuna este în prima jumetate a lui lanuare. Caracte- 

rul iernilor nostre, considerate în general, este răce, uscat, calm şi 

salubru. Temperatura sa medie, după localităţi, stă între — 0” şi — 

5 C.; insă extremele sale inferiore ajung, precum am v&dut, la — 200 

pînă la— 29% C.; rare ori sa constatat — 55; însă aceste scăderi 
considerabile nu sunt de cât forte rare şi scurte. | 

Primăvara, comparativ, este scurtă, fără transiţie caracteristică 

intre convecinele sale; acesta mai cu seamă din cauza nopţilor frigu- 

rose pe la început. Ca să ne presenteze o temperatură medie dilnică 

de 10% GC trebue să ajungem în Maiu ; căci, vorbind chiar de întinde- 

rile nostre centrale şi meridionale, în Aprilie, aprope pină pe la fine, 

valorea medie dilnică nu trece peste 9C, ceea ce este o temperatură 

nesuficientă pentru germinaţiea cerealelor şi pentru deplina deşteptare 

a vegetației pădurilor şi a câmpurilor. Ploile din Martie şi Aprilie, răci 
şi însoțite de criveţ sau muntean, ţin vegetaţiea în somnul ibernal, însă 

sunt binefăcătore, contribuind la aprovisionarea solului cu apă. În 

Maiu şi lunie temperatura medie a dilelor ajunge între 150 şi 20% CG; 
ploile sunt mai frecuente şi abondente prin cantitatea de apă ce dau; 

în epoca acesta activitatea vegetației se deşteptă cu răpediciune şi îşi 

ia totă desvoltarea şi splendorea sa. Astfel, la noi, timpul de primăvară 

în mare parte stă subt influenţa iernei şi curind trece în a verei care 
nu aşteptă data solstițiului din lunie, grăbindu-se a'şi lua locul mai 

de timpuriu. 
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Vara se presenteză subt două fase destul de diferenţiate la noi: 
una, avend caracterul cald şi amendat prin ploile estivale, ține pină 
pe la 10 Iulie; cei laltă, care succede, este un timp de calm şi de 
mari călduri, o lipsă de ploi şi o secetă aprope complectă ce se în- 
tind peste totă ţera şi ţin pînă la finitul lui August sau chiar pînă în 
tâmnă. În aceste luni termometrul adesea depăşeşte mediile estivale 
de 20 sau 230(! ca să ajungă la maxime absolute de 250 sau 40C' la 
umbră. Ploile nostre estivale sunt furtunâse şi însoţite de intense me- 
teore electrice, însă nu se pot compara formidabilelor tempeste atlan- 
lice; ele dau vara ca valdre medie pluviometrică 100-300 mm. Seceta, 
însă, este firma lunilor caniculare la noi ca şi în părţile orientului în 
care ne găsim; ea este augmentată âncă şi de venturile calde, useate, 
adesea încărcate cu noori de pulbere, aşia că totul dau câmpurilor şi 
plantațiilor aspectul de tristeţă, arsură şi pirleală, destul de cunoscut 
în regiunea câmpiilor şi a şesurilor nostre. 

Cu finele lui August vara propriu-disă la noi se trece: o tâmnă 
temperată, adesea calmă şi plăcută, ţine pină pe la finele lui Noembrie, 
Dacă seceta şi uscăciunea caniculară este urmată la început de oare- 
care ploi, timpul frumos ce succede este şi mai durabil, vegetaţiea gra- 
mineană a câmpurilor recapătă din veseliea sa şi, uneori, Salcîmul, Vi- 
şinul, Cireşiul şi Merul reinflorese pe la finele lui Septemvrie. Tempe- 
ratura sa medie varieză între 12% şi 9C. Maximele şi minimele anuale 
de temperatură nu intră în domeniul său. Ploile nostre tomnatice sunt 
moderate şi rareori însoţite de meteore electrice. 

$ 3. CIRCONSCRIPȚIILE CLIMATICE ALE ROMÂNIEI. 

De şi țâră de mică întindere, însă dotată cun puternic şir de 
munţi în partea sa septentrională şi occidentală, la poalele căror se 
desfăşiură numerdse dealuri, văi şi păduri ce se perd în imensele sale 
şesuri, ce se întind de alungul Dunărei pină la Prut şi la marea Neagră, 
pe o întindere geografică de 7 grade latitudine de la Vereiorova pină 
la Sulina, şi de vre o 5 grade latitudine între Zimnicea şi Rădăuţi, 
Româniea urmeză să aibă oarecare diferenţiări climatice în întinderea 
sa şi destul de pronunţate spre a le înţelege importanţa ce au fiecare 
asupra desvoltărei şi distribuţiei vegetale pe teritoriul său. 

Credem că divisiea următore pare cea mai nemerită, putend 
astfel ţine compt de diferenţele de altitudine, de latitudine, de longi- 
tudine chiar, cum şi de conformaţiea topografică circonscripțională 
diferită faţă cu stările atmosferice iarăşi diferite ce predomineză. Astfel, 
subt titlul de circonseripţii climatice, vom divide tot coprinsul țărei 

Grecescu D. Dr. — C, 132% 47 
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nostre în următorele întinderi teritoriale pentru care vom resuma da- 

tele meteorologice ce posedăm pină astădi asupra câtorva staţii, pre- 

cum vor fi indicate şi care au fost alese pentru observaţii de Institutul 

meteorologic: 

1. Climatul montan, având ca staţii principale Sinaia şi Câmpu- 

lungul. pentru partea din Munteniea, Gura Tarcăului şi Tirgu- Oena 

pentru cea din Moldova; 

2. Climatul septentrional, avend ca staţii principale Dorohoiul şi 

('omânlăreştii în Botoşiani, Pănceştii- Dragomiveşti in Roman, pentru 

Moldova septentrională ; 

3. Climatul central occidental, sau partea centrală din Olteniea, 

avend ca staţii principale Străhaea, Sererinul şi Craiova ; 

4. Climatul central oriental, sau partea centrali a Munteniei şi 

a Moldovei pină la Prut şi Dunăre, avend drept staţii importante 

Strihaveţu în districtul Oltu lingă Slatina, Bucureşti în centru, Ar- 

măşeştii în bărăganul din lalomiţa şi Poegiani: spre Moldova. 

5. Climatul meridional sau danubial, ce ţine de Dunăre de la Ca- 
latat pină la Galaţi, representat prin staţiile Purnu- Măgurele, Giurgiu 

şi Brăila; în line 

6, Climatul maritim sau pontice ce coprinde Dobrogea, representat 

prin staţiile Constanţa şi Sulina. 

i, Climatul montan. El coprinde regiunea montană a Carpaţilor 

noştri şi, subt punctul de vedere altitudinal, îl considerăm că începe 

pe la 550 m. allit., adică de unde se rădică regiunea Fagului. Precum 

am arătat mai înainte, pînă acum ne lipsese datele meteorologice ale 

altitudinei montane superiore. De aceea ă trebuit să ne mărginim 

numa în datele staţiilor menţionate, singurele pînă acum de care dis- 

punem. 
Temperatura medie anuală se ţine între 5, 8 (Sinaia) şi 5, 5 

(Câmpulungu şi Tirgu-Ocna), valori ce sunt mai inferiore mediei anuale 

generale de 9, 6 a ţărei. De remarcat este că ceea ce Câmpulungu câştigă 

prin latitudine asupra Tirgului-Ocena perde prin altitudinea sa de 236 m. 

mai superioră de cât a acestui din urmă punt. "Temperatura medie a 

iernei cea mai mică este în partea munţilor din Moldova spre Cea- 

hlău: — 4%, 4 (Gura 'Tarcăului) ; pe când în partea din Munteniea esle 

puţin mai rădicată: — 3%0 (Sinaia), de şi altitudinea acestei staţii este 

cu 470 n. mai superioră de cât aceea de la Gura-Tarcăului; însă acest 

din urmă loc este situat mai spre nord cu 19,31 de latitudine de cât 

Sinaia. "Temperatura medie a verei, din cauza munţilor inalţi, este 
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mai puţin rădicată în partea munţilor din Muntenia: 140,7 (Sinaia), 
pe când în munţii din Moldova este mai superidră: 16%, 7 (Gura-Tar- 

căului). La Câmpulung şi la Tirgu-Oena temperatura medie estivală 

este aproximativ egală: 180, 0 şi 180, 9. Tomna este cu 9 sau 3% mai 

căldurâsă ea primăvara şi ţine mai mult. Maxima absolută de tempe- 

ratură ce pote avea loc în decursul anului este mai superioră pe la 

poalele munţilor: de exemplu la Câmpulung (329,0) şi la Tirgu-Oena 
(359,0), pe când în părţile interiore este mai mică: de exemplu la Si- 

naia (270,9) şi la Gura Tarcăului (269,2). Minimele absolute de tem- 
peratură sunt mai inferidre în părţile din Moldova: — 259,5 (Gura 

Tarcăului), — 2300 (Tirgu-Ocena); pe când în munţii din Muntenia sunt 

— 20, 5 (Sinaia) sau —179, 4 (Câmpulung). 

Aşia că, subt puntul de vedere al temperaturei medie, climatul 

nostru montan, comparat cu al țărilor temperate din Europa, se a- 

propie forte mult de acela din Suediea meridională de la Stokholm. ! 

Dilele căldurose — în sensul Institutului nostru meteorologic — 

sunt puţine în părţile munţilor mari: aproximativ 12 pe an la Sinaia, 
55 la gura Tarcăului; pe când la Câmpulung sunt 63 şi la Tirgu-Oena 

75 pe an. 

Dilele cu îngheţ forte subt — 19,0 cele mai multe sunt in mun= 

ţii din Munteniea: 49 dile pe an la Sinaia, totuşi mai puţine ca in 

partea septentrională din Moldova unde, la Dorohoiu, valorea medie 

este de 57 dile pe an, cum nicăiuri nu sunt în ţeră. La Câmpulung 

media acestor dile este de 20 pe an. 
Cantitatea de apă precipitată în decursul anului în termen me= 

diu este între 700 m şi 852 m" udometrice, sau o medie generală cam 
de 760 mm şi este oarecum în raport cu vecinătăţile munţilor mari. 

Astfel: la Buşteni şi la Sinaia, subt Buceci, mediea anuală este de 806 m 

— 853 mn; la Tirgujiul, nu departe de Paring, este de 730 mn; la 

Câmpulung de 760 m; la Bicaz, subt Ceahlău, este de 845 "".—Cea 

mai mare cantitate cade primăvara şi vara; pe când tomna şi ierna 

este mai puţină. 
Dilele de ploe pe an oscileză între valorile de 82 — 100 dile şi 

nici sunt mai numerose de cât în cele lalte părţi ale ţărei. Dilele de 

ninsore se par a fi mai multe în partea munţilor înalţi din Muntenia 

unde, la Sinaia, avem valorea medie anuală de 32 sau 34 dile pe an; 

pe când în munţii din Moldova este de 25—32 dile pe an, diferenţă 
mică.—Se pare că munţii din Oltenia au mai multe dile senine: 145 

1. Jules Rochard loc. cit p. 175 
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pe la Călimăneşti, asemenea şi în Moldova pe la Tirgul Oena 136; pe 
când la Sinaia sunt 97 dile senine pe an; restul intră în comptul dile- 

lor norose sau acoperite. 

2. Climatul septentrional. — El domineză partea de nord a Mol- 

dovei ce este între regiunea montană, Bucovina şi Prut pînă în dreptul 

unei linii ce ar pleca dela Agiud prin Berlad, Vaslui şi Huşi spre Iaşi. 

Temperatura sa medie anuală este de 8%,0 (Dorohoiu, Pănceşti- 
Dragomireşti) şi 9*,3 (Comândăreşti), cu puţină diferenţă în plus de a 

celei montane. "Temperatura medie a iernei cea mai inferidră este 

de — 3*4 (Dorohoiu), cea mai superioră de — 1,7 (Comândăreşti ), 

iar cea intermediară de — 9%,6 (Pănceşti-Dragomireşti). — "'Tempera- 

tura medie a verei, cu puţin mai rădicată de cât aceea din regiunea 

montană, este de 20,5 (Comândăreşti), 19,4 (Pănceşti-Dragomireşti), 

19”,1 (Dorohoiu). Lomna este cu 2%,0 mai căldurosă de cât primăvara.— 

Maxima absolută, relativ cu latitudinea in care se găseşte, este destul 
de superioră, egalând oarecum cu acelea din părţile nostre meridio- 
nale: 37,5 (Comândăreşti), 54,5 (Pănceşti-Dragomireşti). Minima 

absolută de ordinar descinde la — 29,5 (Pănceşti-Drag.), — 23,6 

(Dorohoiu), —22",5 (Comândăreşti), aşia că ne dă valori mai inferiore 
de cât aceea din regiunea montană. Deci, climatul din partea acesta 

este excesiv, în raporl cu cel montan şi se apropie mult de acela din 

partea nostră centrală orientală şi mai cu semă de cel din Rusiea ce 
vine pe aceeaşi latitudine. Pe aici, avem scăderi considerabile de tem- 

peralură ce ajung, de şi torte rare-ori, la — 35",0, cum a fost în anul 

1593 la Pănceşti-Dragomireşti. 
Dilele căldurose, ca valore medie anuală, sunt: 95 (Comândă- 

reşti), 66 (Pănceşti-Dragomireşii), 61 (Dorohoiu); cele frigurose cu 

ingheţ forte sunt: 57 (Dorohoiu), 45 (Pănceşti-Dragomireşti), 36 (Co- 

mândăreşti), mai puţin ca cele lalte. 
Cantitatea de apă abmosterică precipitală în decursul anului, 

in general mediocră, nu întrece pe aceea din părţile nostre meridionale : 
558 "n udometrice, medie anuală (Dorohoiu). 456 " (Iaşi), 427 (Co- 

mândăreşti), 423 (Pănceşti-Dragomireşti), sau 292 m mai puţin de 

cât valorea medie a celei din regiunea montană. Aici, ca şi în regiu- 

nea montană, ierna cade cea mai mică cantitate de apă de ploe, primă- 

vara şi vara cea mai mare. Mediea dilelor de ploe pe an este: 90 dile 

(Dorohoiu), 76 (Comândăreşti), 67 (laşi, Pănceşti-Dragomireşti). Bi- 

lele de ninsore: 33 (Dorohoiu), 31 (Comândăreşti), 20 sau 23 (laşi, 

Pănceşti-Dragomireşti). 
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Dilele senine, în termen mediu anual, sunt: 125 (laşi), 95 (Păn- 
ceşti-Dragomireşti), 79 sau 71 (Comândăreşti, Dorohoiu); restul intră 

în comptul dilelor noorâse sau acoperite. 

3. Climatul central oriental. — Întinderea sa coprinde totă re- 

giunea dealurilor d'intre regiunea montană şi a şesurilor danubiane 

ce fac parte din Munteniea şi Moldova, de ia Olt pină la Prut. 
Temperatura medie anuală pretutindeni este aceeaşi : 10,0 (Stri- 

hareţ), 109,3 (Bucureşti), 10%,1 (Armăşeşti), 109,0 (Foeşiani) sau ea 

medie generală anuală 109,1. — "Temperatura medie a iernei cea mai 

puţină: —2%,9 (Bucureşti), —2%,8 (Strihareţ) şi —19,6 (Armăşeşti) sau 

— 192 (Focşiani). — Temperatura medie a verei oscilă intru citeva de- 

cimi de grad lingă 210. 'Tomna este mai caldă, aproximativ “un grad 

mai mult de cât primăvara. — Temperatura maximă absolută de or- 

dinar ajunge pe la limita de 37%,5 (Armăseşti), 370,6 (Focşiani), 38%,0 

(Bucureşti) sau 38%,5 (Strihareţ). — Temperatura minimă absosută des- 

cinde de ordinar pe la—18%,6 (Armăşeșşti, Strihareţ) sau—19%,8 (Foc- 
şiani, Bucureşti). 

De remarcat in partea acesta este uniformitatea de tempera- 

tură ce predomină peste tot, păstrând aproximativ aceeaşi valore 

medie 10 şi a cărei consecuenţă se vede şi în dilele căldurose ce 
stau între 96 şi 106 pe an, cum şi intre cele frigurse cu îngheţ 
forte, 26-30 dile pe an, valorile medii ale diferitelor localităţi citate. 

Cantitatea de apă atmosferică precipitată este mediocră; mediea 

anuală pluviometrică varieză precum urmeză: 551" (Bucureşti), 516 

(Piteşti), 473 m (Strihareţ), 430 m» (Armăşeşti, Focşiani), mai mică de 

cât aceea a regiunei montane şi a circomscripţiei centrale occidentale ; 

însă întrece cu puţin pe aceea din laturea Dunărei şi din Dobrogea. Re- 

partiţiea sa se face în mod cam egal intre icrnă, primăvară şi vară, pe 

când tomna valorile medii anuale sunt mult mai mici. Dilele de ploe 
în termen mediu anual sunt: 59 (Piteşti), 77 (Strihareţ), 76 (Armă- 

şeşti), 72 (Bucureşti), 63 (Focşiani). Pilele de ninsore în termen mediu 

anual sunt : 27 (Bucureşti), 24 (Strihareţ), 22 (Focşiani), 21 (Piteşti). 

Dilele senine, ca valore medie anuală, sunt: 135 (Bucureşti, Armă- 

şeşti), 130 (Strihareţ), 104 (Focşiani). 

4. Climatul central occidental. — El domineză partea centrală 

a Olteniei ce se întinde de la Severin la Caracăl între regiunea mon- 

tană şi şesurile danubiane din Doljiu şi Romanați. 
Temperatura medie anuală este mai rădicată de cât în coprin- 
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surile precedente: 11*,4 (Severin), 11%,2 (Craiova), 10%,5 (Caracăl), 

10%,2 (Străhaea) sau ca medie anuală generală 10*,8. — Temperatura 

medie a iernei, cea mai inferioră este in partea centrală: — 2,03 (Stră- 

haea) ; pe cind in părțile despre Dunăre este de— 1,3 (Craiova), de 

—0"2 la Severin unde, după aceea de la Sulina, este cea mai blândă 

din totă țera, cu totă vecinătatea ce o are acest punct de munţii despre 

nord-vest. — Temperatura medie a verei în partea centrală a circon- 

scripţiei este asemenea mai inferioră : 20,8 (Străhaea); pe când despre 

partea meridională este mai superioră: 22,0 (Severin, Craiova, Ca- 

racăl); tomna şi aci este c'un grad mai căldurosă ca primăvara a că- 

rei temperatură medie anuală nu este mai jos de 10',0. — Maxima 

absolută a temperaturei ajunge la limite superidre ce nu difer de ace- 

lea ce sunt în cele lalte părţi din ţeră, cu excepţie de regiunea mon- 

tană, adică: 38%,5 (Caracăl), 33%,0 (Craiova), 35%0 (Severin) sau 34,7 

(Străhaea). Însă minima absolută a temperaturei pe aici este din cele 

mai mici ce avem în (eră: — 13%,6 (Severin), — 17%,2 (Craiova), — 

180,5 (Caracăl), dar la Străhaea ajunge pină la —- 25%,5. Cu alte cu- 

vinte, clima aici se bucură de calități calde mai cu seamă pe la Se- 

verin. 

„ Dilele căldurâse ne dau, ca medie anuală, valorile de 111 dile 
pe an (Craiova), 105 (Caracăl), 94 (Severin), ceva mai puţine în cen- 
tru: 89 (Străhaea). Dilele frigurose cu îngheţ intens, ca medie anuală, 

sunt: 18 (Severin, Străhaea), 19 sau 20 (Craiova, Caracăl). 

Udometriea, ca medie anuală generală arată 705 "" cantitate de 

apă atmosferică precipitată, iar ca medie anuală după staţii dă: 727 mu 

(Craiova), 702 "m (Străhaea), 687" (Severin), 528" (Caracăl). Cea 

mai mare cantitate de ploe cade primăvara, vara şi tomna, pe cînd 

iarna este mai puţină. — Bilele de ploe, ea medie anuală, ne dau va- 

lorile de 83 (Străhaea), 82 (Severin), 78 (Craiova), 73 (Caracăl). — 

Dilele de ninsore, ca medii anuale, ne dau valorile de 25 (Străhaea), 
22 (Severin), 21 (Caracăl), 19 (Craiova). 

Dilele senine, în termen mediu pe an, sunt: 170 (Străhaea), 
Craiova, Caracăl), 137 (Severin); restul coprinde dilele noordse sau 

acoperite. 

5. Climatul meridional sau danubian. — Coprinde partea şe- 

surilor ce se intind pe lingă Dunăre de la Calafat pină la Prut şi care 

constitueşte terasa danubială şi baraganul. Greu de limitat cu preeisie, 

alături de cele doă precedente, îi asemănăm caracterele după datele 

ce avem asupra staţiilor Turnu-Măgurele, Giurgiu şi Brăila. 
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Temperatura sa medie anuală ne dă valorile de 11*4 (Turnu- 

Măgurele, Giurgiu), de 11*,2 (Brăila), destul de uniforme pentrn a ve- 

dea în ele mediea anuală generală şi uniformitatea temperaturei ce 

are, — Temperatura medie a iernei este de —0*,7 (Turnu-Măgurele) 

de — 0%,9 (Giurgiu) şi -+-0",6 (Brăila). Temperatura medie a verei, ase- 

menea nu mai puţin uniformă, ne dă valorile de 12%,5 (Turnu-Măgu- 
rele), de 12%,1 sau 12",0 (Giurgiu, Brăila); tomna este mai caldă ca 

primăvara cam cun grad. 

Maxima absolută a temperaturei şi minima absolută sunt ace- 

leaşi ce se ivesc şi în circomseripţiile sale vecine, cu excepţia de punc- 
tul Severin, cum am dis, şi de Dobrogea, cum vom vedea. Astfel, 

dar, climatul de aici se bucură de cualități cu câtva mai calde de cât 

cele doă precedente. Dilele căldurose iarăşi sunt cu puţin mai nume- 

rose ca mediea anuală: 115 pe un an (Giurgiu), 115 (Turnu-Măgurele), 

95 (Brăila). Dilele frigurose cu înghieţ forte sunt de 27 sau 26 pe an 
ca termen mediu. 

Cantitatea de apă atmosferică precipitată este cam egal repar- 

tiţionată în acestă întindere de oarece avem următorele valori medii 
anuale udometrice : 480" (Giurgiu), 462 ""» (Turnu-Măgurele, Că- 

lăraşi), 437 »» (Brăila) sau mediea anuală generală de 460 ", can- 

titate mediocră pentru necesităţile unei vegetaţiuni ierbacee prelun- 

gite şi nesuficientă pentru vegetaţiunea arborescentă a pădurilor. — 
Dillele de ploe dau ca medie anuală valorea de 61 —69 dile pe an. 
Numerul dilelor de ninsore varieză între 17 şi 22 pe an ca va- 

lore medie. 

Dilele senine sunt întru câtva mai insemnate la numer ca va- 
lore medie anuală. comparativ cu cele ce sunt în cele două precedente 

circonseripţii: 130 - 146 în termen mediu pe an ; restul aparţine dile- 

lor noorose sau acoperite. 

6. Climatul maritim sau pontic. — Acesta coprinde Dobrogea 

şi în mare parte depinde de influenţa ce o exercită marea Neagră 
asupra acestui platou necgal şi forte deprimat spre delta Dunărei şi 

către mare. 

Temperatura sa medie anuală este de 12,2 (Constanţa), de 10%,9 

(Sulina) sau de 11%,6 ca valore medie anuală generală şi, comparativ, 

cea mai superioră la noi ca atare. — Temperatura medie a iernei 

este + 0",8 (Constanţa) sau — 0,1 (Sulina). — "Temperatura. medie a 
verei este de 21,2 (Constanţa), de 25,5 (Sulina). S'ar părea, astiel, o 
temperatură din cele mai bine condiţionate, avend iernile şi verile 
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comparativ, blânde. Însă, aici influența climatică a stepelor este 

forte însemnată şi, cu totă influența oposiţionistă a mărei vecine, a- 

vem aici excese maximale şi minimale de temperatură. Astfel este 

maxima absolută a temperaturei de 36,9 (Sulina), de 36,2 (Cons- 

tanţa) şi minima absolută de —24",0 (Sulina), de 206 (Constanţa). 

Însă, dilele căldurose ne pare relativ numerose : 76 valore medie 
anuală la Constanţa, 69 la Sulina. 

Cantitatea de apă atmosferică precipitată medie anuală ea este 

dintre cele mai mici pe litoralul nostru maritim, comparativ cu aceea 

ce cade in interiorul țerei: 410 "" (Constanţa), 415» (Sulina). Primă- 

vara şi vara cade cea mai mare parte de apă, pe când valorile de 

iernă sunt aproximativ pe jumetatea celor lalte circonscripţii. Numerul 

dilelor de ploe, asemenea este diminuat : 53-57 dile pe an, valdre 
medie la Sulina şi Constanţa. ilele de ninsore sunt cele mai puţine 
din câte sunt în cele lalte părţi: 12 la Constanţa, 13 la Sulina pe an 

in termen mediu. 

Dile senine, in termen mediu anual, sunt 158 la Sulina, 150 la 

Constanţa ; restul intră în comptul dilelor noorose sau acoperite. 

Ş$ 4. INFLUENȚA VEGETAȚIEI ASUPRA CLIMATULUI. 

Nu se pote contesta influenţa ce o exercită presenţa pădurilor 
asupra climatului unei țări sau al unei regiuni de o întindere însem- 

nată oarecare. Prin situaţiea sa geografică, Româniea se găseşte pusă 

mai mult subt dependența Domeniului Florei forestiere a continentu- 
lui europeic şi mai puţin subt acela al stepelor; astfel, acestă ţeră se 

bucură de o întindere forestieră destul de însemnată şi cu osebire în 

regiunea sa montană şi a dealurilor, ceea ce contribueşte mult la ate- 
nuarea climatului său continental ca să nu fie cu totul secetos şi uscat 
precum este acela al ţărilor cu totul lipsite de păduri. 

Este bine ştiut că presența pădurilor şi a culturei în țările odi- 
nioară lipsite de vegetaţie a modificat profund condiţiiie fisice ale vie- 

ței naturei organice; pe când destrucţiea pădurilor în unele ţări nu mai 

lasă nici o îndoelă asupra efectelor prejudiţiabile climatului lor. Este 

vorba să dăm oarecare explicaţii în privinţa acesta. 
Foile arborilor, ele mai cu seamă, organe ale exalaţiei, conside- 

rate în total, constituesc o suprafaţă de evaporaţie de întindere pro- 

digiosă, evaporaţie cu atit mai activă cu cât temperatura ambiantă 
este mai rădicată şi atmosfera mai puţin saturată de vapori apoşi. În 
acelaşi timp, prin actul de evaporaţie se produce şi oarecare diminuare 

de temperatură la suprafaţa evaporantă şi în raport cu intensitatea 
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de evaporaţie. Va să dică: căldura asupra vegetației produce evapo- 
rație, actul de evaporaţie diminue temperatura suprafaței evaporante 
şi resultatul este atenuarea excesului de căldură, temperarea sa. Dar, 
lucrurile merg mai departe. Dacă totul ar fi pădure, vaporii ce se rădică 
la suprafaţă şi ajung în regiunele atmosferice inalte, dând de răcelă, 
condensându-se şi precipitându-se, ar cădea subt formă de ploe iarăşi 
asupra acelor păduri. Însă, din causa locurilor deschise, a livedilor şi 
a câmpiilor vecine, care se incălzese mai mult de cât pădurile și a că- 
ror exalaţie contribueşte cu mult mai puţin la saturaţiea atmosferică, 
colâna de aer cea desupra pădurilor incărcată cu vapori apoşi, fiind 
mai răce şi mai densă, năvăleşte asupra colonei de aer cald şi mai 
rarificat ce se rădică din părţile neîmpădurite; apoi, fiind alțată şi 
ajungând în regiunile răci ale atmosferei, vaporii sti se condenseză şi 
se precipită lu distanțe cu mult mai depărtate. 

A. Grisebach susţine că vaporii de apă de pe suprafaţa mărilor 
nu lipsesc de a se abate spre părţile montane, chiar răci, atunci când 
atmostera în partea acesta a tost storsă şi secată de umedela sa. Ceea 
ce se urmeză astfel din partea vaporilor maritimi faţă cu munţii, se 
urmeză faţă şi cu pădurile când colona atmosferică regională s'a spo- 
liat de umedela sa. 

Din cele expuse rezultă că, în timpul căldurilor se produce o 

acţie şi o reacţie reciprocă între evaporaţie şi temperatură al căror 
efect salutariu este udarea solului secat de apă şi domolirea excesu- 
lui de căldură. Ac6stă domolire se datorcşte, nu mai puţin, şi răcorei 

ce se petrece în sinul pădurilor, răzore ce se propagă şi mai departe 

în vecinătăţi, datorită umbrei ce o projecteză corâna şi frunzişul ar- 

borilor cum şi presenţei apei din sol şi din vegetalele ierbacee ce stau 
subt scutul pădurilor. 

În ţările unde săcurea a abătut pădurile fără eruțare şi preve- 

dere pe o scară întinsă, efectul consecuent a fost forte simţitor prin di- 

minuarea ploilor şi prin modificarea climatului ecuilibrat în sensul cli- 
matului continental. La noi nu putem cunoşte şi da seama pină la ce 
grad a putut fi influenţată clima ţtrei nostre de odinidră prin tăerea 

pădurilor aşa precum se urmeză de câteva decenii de ani. Ni se spune 

insă, de cer bătrîni, că ploile pe la Bucureşti erau mai numerose vara 

şi iernile mai regulate. 
Dar ierna lucrurile se petrec alttel subt raportul beneficiilor ce 

trage clima din partea pădurilor. Făcend abstracţie de influenţele bi- 

nefăcătore din partea populaţiei omeneşti, a vitelor, a locuințelor ur- 
bane şi rurale, şi considerând numa ceea ce resultă din populaţiea 



710 CONSPECTUL GEOGRAFIC 

pădurilor şi a plantațiilor, nu se pote contesta folosele ce aduce massa 
arborescentă pentru atenuarea trigului ibernal. Este ştiut că părţile 

descoperite şi ncimpădurite se răcesc mai mult; pe când cele acope- 
rite cu păduri şi plantaţii se răcese mai puţin: acesta mulţiămită acte- 

lor chimice ale fenomenelor intime de respiraţie ce se petrec în trama 

acestor corpuri vii, acte — de şi minime ierna — care, totuşi, produe 

oarecare căldură din care o parte este cedată mediului ambiant şi din 
care părţile răcite mai mult îşi aproprieză o parte în virtutea legei ge- 

nerale fisice a ecuilibrului de temperatură. 

Osebit de acesta, putem oare trece cu vederea şi adăpostul în 

contra vinturilor pe care procură pădurile şi plantațiile ? 

Importanța pădurilor şi a plantațiilor se referă nu numa asupra 

imbunătăţirei climatice : conservarea, replantarea pădurilor abătute 

şi plantațiile sunt de cea mai insemnată utilitate pentru igiena şi salu- 
britatea publică, pentru economiea ţărei şi pentru regimul apelor. — 

D. inginer C. Chiru, în lucrarea sa, Canalisarea riurilor şi Irigaţii |, 

cu privire la Româniea, demonstreză în modul cel mai evident pagu- 

_bele însemnate şi relele ce rezultă din destrugerea fără cumpătare a 
pădurilor nostre şi propune măsurile ce trebuesc luate. Eminentul bo- 

tanist sviţerian Dr. H. Christ?, cun stil mişcălor, descrie cu triste co- 

1. Buletinul Societătei Geografice române. Anul XIV, 1893 p. 14. 

2. Eacă cum se exprimă autorul (Flore Suisse et ses origines, edition francaise, 

p. 242. — Basel 1883). 

„Şi ce ar fi de munţii noştri fără păduri? —* 

„Ele sunt care dau peisagiului Alpilor noştri firma şi frumusețea deosebită ; ele 

sunt ânsă care contribuesc la avuţiea țtrei subt punctul de vedere economic, Lăsând 
la o parte zăpedile eterne şi ghețarii alpini din care curge numerosele şiroe de apă, 

pădurile sunt care conserveză munţilor umedela şi vieța lor La extremitatea din sud- 

vestul Alpilor în departamentul francez Hautes-Alpes se pote vedea jalnicul şi spăi- 

mântătorul spectacol al coamelor despudte de pădurile ce le îmbrăcaii odinioară.“ 

„Întinderea desupra de Gap, compusă din munţi calcari cu totul despucţi şi care 
este situată între valea îiufloritore a Provinciei și între albiea Ronului este, pare-ni-se, în 

Europa, imaginea perfectă a pustiilor Arabiei. Laturi întinse de stane petrâse cât ţine ve- 

derea subt soarele ferbinte meridional, o privelişte roşeată uniformă şi, ici-colo, pe pis- 

curile înalte, abia câte un petec de verdeţă, o climă secetâsă ce pare africană şi, în același 
timp, neşte venturi răci chiar în medilocul verei, silind pe locuitori să porte mereii ves- 

minte grose, la tote acestea şi o lipsă absolută de isvore, iar primăvara şi tomna adevărate 

potope ce aduc torente copleşitore şi care, nu mult, dispar: eacă starea în care a ajuns 
acestă parte a Alpilor francezi, a căror privire respinge şi întristeză şi care odinioară 

era încântătore pe când pădurile o acopereau.“ 

În văile Delfinatului şi în Maurienne spectacolul nu este mai îmbucurător, — 
„Livedile şi păsciunile costelor aii dispărut, colibele şi căsuțele ce erau în livedile de 

pe marginea riurilor sau prtbuşit în fundul văgaşelor profunde ce sau format. Căci, 
odinioară, pădurile care încingeau aceşti munţi absorbeau apele ploilor şi partea ce 

remânea se scurgea mai domol şi pe nesimţite la vale, urmând cursul văilor; acum 

apele ce cad la suprafață nu mai sunt reținute de vre-un obstacol, torentele în câteva 
clipe se înflă peste măsură şi undele lor furi6se, din an în an, mâncă şi surpă câstele, 

cărând cu sine arborii şi locuinţele. Albiile riurilor au deventt văgaşiuri profunde ale 

căror maluri, ce mereu se prăbuşese, îşi duc limonul și petrişiul în părţile de la vale“ ete. 
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lori spectacolul actual al locurilor montane din Franciea meridională, 
la Gap şi Maurienne, in Delfinatu, acum denudate de pădurile ce le 
acopereau pină pe la finitul Secolului trecut, când marele comoţii ale 
Republicei şi resboele Imperiului au sacrificat pentru glorie avuţiea fo- 
restieră a acestor munţi. Consecuenţele au fost şi âncă sunt pe atit de 
intricoşate pe cât şi de desastrâse proprietăţei publice şi private; fre- 
cuentele innundaţii ale Ronului sunt destul de cunoscute. 

II. 

VEGETAȚIEA ROMÂNIEI ŞI FLORA SA GEOGRAFICĂ 

I. RAPORTURILE. DIVISIUNEA. 

Atară de vastul coprins al Rusiei ce in Europa se întinde de la 
cele mai înaintate părţi boreale pină la marea Neagră şi in Caucazi, 
nu cunoştem parte din continentul nostru care într'o întindere aşia 
mică, precum este țera nostră, să reunescă mai bine şi în aceleaşi dis- 
posiţii relative întilnirea celor patru Domenii florale ale Europei pre- 
cum se găsesc in Româniea. Căci, precum aceste Domenii florale se 

succed în Europa din regiunea polară pină în cea meridională, tot 

astfel le găsim şi în Româniea dispuse; de şi în sensul altitudinal, 

adică în etage sau zone-altitudinale ce se succed din regiunea alpină 

a Carpaţilor pină în câmpiile şi baraganele Danubiului inferior, totuşi 

ariile lor geografice, comparativ, ofer oarecum ochilor aceeaşi situaţie 

geografică relativă şi in Româniea precum ele sunt trase pe charta 

vegetației globului de A. Grisebach! şi de Dr. O. Drude?. 

Astfel, vegetaţiea Domeniului Florei Polare arctice a Europei o 
găsim la noi situată pe partea septentrională a ţărei, dar pe marile al- 

titudini ale Carpaţilor, constituind vegetaţiea nostră alpină ; vegetaţiea 
Domeniului Florei Forestiere urmeză după cea d'ântâiu, constituind 

o cingătore iată pe flancurile munţilor şi pe întinderea dealurilor, di- 

rigiată din partea occidentală a ţărei spre partea sa orientală; apoi, în 

Moldova, luând direcţiea spre nord-est şi urmând înainte în Bucovina şi 

in Basarabiea de sus aceeaşi direcţie pe care acest domeniu o urmeză 

şi în Europa; vegetaţiea Domeniului Florei Stepelor europene consti- 

tueşte a treia cingătoare ce urmeză cursul Dunărei şi ia o desvoltare 

1. A. Grisebaceh. La Vegctation du Globe, traduction francaise par Tchihatschef, 
Paris. 1877, . 

2, Drude Osc. Dr. Atlas der Pflanzenverbreilung (după Berghaus physikal. atlas.) — 

tab. II. III. V.- Gotha. 1877, 
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cu totul însemnată în baraganele danubiene şi în şesurile pontice, 

adică spre partea meridională şi orientală a ţerei, precum o vedem şi 

in Europa. La acestea se adaogă şi oare care pătrunderi ce le face 

Domeniul Florei Mediteraneane în munţii noştri cei mici din Olteniea 

şi în cei din Dobrogea, părţi ce stau subt regimul unui climat relativ 

mai cald. Este de remarcat că, la noi, Flora acestui din urmă do- 

meniu, prin felul composiţiei sale, ţine mai cu seamă de regiunea 

Florei mediteraneane orientale şi de a Florei regiunei balcanico-cau- 
cazice care încinge o mare parte a Pontului-Eusxin. 

Dacă am căuta să delimităm la noi in mod riguros ariile acestor 

domenii de vegetaţie în sensul suprafaţei, cum pare a fi trase pe charta 

vegetației globului, intimpinăm dificultăţi numerose din cauza reliefului 

țărei şi al disposiţiei acestor categorii de vegetaţie în sensul altitudinal 
care, in acelaşi timp, este în acord şi cu clima ce domină în fiecare. 

Însă, considerând subt o privire generală întrega formație vegetală 

a țărei nostre, putem remarca cum ea este destul de bine diferențiată 
în doă mari categorii caracteristice prin felul şi contrastul ce înfăţişeză 

aspectul lor: una menuntă ce se arată ca un tapet ierbos şi verde, în 

care elementul graminean primeză, acoperind înălțimile superidre ale 

munţi lor, sau regiunea alpină, precum şi întinderile inferidre ale ţărei, 

adică câmpiile şi marele sale şesuri; cea de a doua, cu înfăţişarea 
înaltă, robustă şi lemnosă, formată din arbori ce, prin asociarea lor, con- 

stituesc pădurile ce se desineză pe întinderea marelui tapet ierbos ca o 

perie densă, de un aspect verde mai obscur, ocupând întinderi mari 

neîntrerupte sau cu oarecare întreruperi, aşedată pe laturile munţilor şi 
pe înălțimile dealurilor, lăsându-se în multe părţi şi prin regiunea câm- 

piilor. Astfel dar, din disposiţiea formațiilor vegetale ale ţărei nostre, 
resultă trei etage de vegetaţie diferente prin situaţiea lor, prin condi- 

ţiile telurice şi climatice în care se găsesc fiecare cum şi prin felul 

plantelor ce intră în composiţiea Florei fiecărei: 1” etagiul superior 

care constitueşte zona vegetației alpine; 2" cel mediu care constitueşte 
zona vegetației forestiere şi 3" cel inferior sau zona vegetației stepelor 

danubiane şi pontice. 

II. ZONELE DE VEGETAȚIE ȘI FLORA LOR PROPRIE 

Ş |. ZONA VEGETAȚIEI ALPINE 

Limitele, aspectul, clima, vegetațiea sa. — Limita ce la noi 

separă regiunea alpină de cea subalpină, care intră în Domeniul ve- 

getaţiei forestiere, descrie o linie care oscileză între altitudinea de 1650 
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şi 1800 m. dupe cum laturile munţilor îşi au exposiţiea către nord sau 

către sud şi dupe latitudinea la care se găsesc în ţera nostră. Acestă 
regulă explică destul de bine analogica vegetală ce există mai mult 

între Carpaţii noştri şi Alpii elvetico-tirolezi, de cât cu Carpaţii cen- 

trali, din ţinutul Tatrei, care se găsesc situaţi cu mult mai la nord. 

Şirul nostru de Carpaţi, de la plaiul Osliei pînă în Buceeci, fiind 

un strîns lanţ de munţi înalţi, precum am vedut, ne înfăţişeză o mare 

suprafaţă alpină, constituind acele păsciuni înalte, numite pleiw”, în 
care formaţiea gramineană ocupă locul cel mai principal. Din valea 

Prahovei pînă lingă Ceahlău regiunea alpină abia se manifestă pe virtul 

a câtorva munţi ce nu trec peste altitudinea de 1540 m. Chiar Cea- 

hlăul, în Moldova superidră, el care la piscul Toaca enumeră 1907 

metre, nu oferă de cât o regiune alpină puţin desvoltată. Însă, în 

partea acâsta a ţărei, situată mult mai spre nord, limita superioră a 

Abietineelor se lasă mai jos de cât în Olteniea şi Munteniea, aşia că 

nu depăşeşte altitudinea de 1650 metre, precum am putut constata în 

munţii Suceavei. 

Din depărtare, regiunea alpină pare ca o pleşuvie pe creștetul 

munţilor desupra periei de păduri ce se oprese la altitudinea precitată. 

S'ar crede că o desolaţie complectă domină în aceste părţi retrase şi 

nepopulate. Cu tote acestea, creaţiea vegetală împodobeşte cu o pro- 

fusie remarcabilă aceste locuri părând neaccesibile pentru orice mod 

de vicţă, tot astfel precum sar crede şi pentru regiunile unde ghiaţa 

şi zăpada sunt eterne. De cum terminăm lungul şi obositorul suişi al 

munţilor, de cum lăsăm subt piciorele nostre intunecosele păduri şi 

vertiginosele stânci ale laturilor montane, de cum, în fine, ne găsim 

pe cimele superidre ale acestor coloşi, rămânem în admiraţie privind 

profusiea de verdâţă şi de flori ce se desfăşiură înaintea nostră : imen- 

sitatea naturei ce se intinde împregiurul nostru ne pune intr'un extaz 

şi într'o contemplaţie ce nu se pot desecri; însă, în acelaşi timp, sin- 

gurătatea şi pustietatea, pline de o complectă tăcere, ne coprind de 

oarecare întristare. Singurele turme de oi şi câteva îndepărtate stine, 

unde păstorii ne ofer modesta lor ospitalitate, constituese populaţiea 

ce infruntă singurătatea şi sălbăticiea acestor retrase locuri. 

Relativ la climatul nostru alpin, datele meteorologice proprii ne 

lipsesc. De aceea nu putem da neşte valori termice precise spre a ne 

da pe deplin seamă de mişcările de temperatură ce se petrec aci în 

timpul vegetației. "Totuşi, prin oarecare deduceri şi comparații, putem 

stabili cu aproximaţie temperatura medie a regiunei nostre alpine. 

Altitudinele nostre culminante, 2540 metre Negoiul, 2520 metre 
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Paringul, 2508 metre Bucecii, 2420 metre Păpuşea, 2200 metre Go- 

deanu etc., n'ajung la acele limite unde zăpada şi ghieţurile sunt per- 

petue sau eterne ca să putem astfel compara climatul munţilor noştri 

cu acela din ţările circumpolare sau cu acela din regiunile superidre 
înghieţate ; cu tote acestea, în multe părţi ale munţilor noştri petece 

sau mici întinderi de zăpadă se găsesc şi stau netopite în tot decursul 

verei. Dar, presența acestor mici petece de zăpadă nu denotă o tempe- 

ratură aşia de inferioră şi capabilă să împedice viaţa vegetală in aceste 

părţi, eu tot frigul ce predomină în decursul anului. Cam am arătat 

mai "nainte (p. 685), temperatura medie anuală în altitudinele nostre 

de 2000 metre se pote socoti a fi cam de —2%,5 C, valore ce ar co- 

respunde cu mediea anuală de — 29,9 C de la Gothaab, în Greelanda, 

situat la 70” latitudine N şi care, ca temperatură inferidră, întrece 

pe aceea de —1%,5 C ce este pe St. Bernard, în Alpii Elveţiei şi la 

2478 metre altitudine, însă care nu întrece pe aceea de la St. 'Theo- 

dule din acelaşi şir de Alpi şi la 3300 metre subt zăpada şi ghieţurile 
eterne ale colosalului Monte-Rosa. 

Resultă, dar, că în regiunea nostră alpină — ţinend compt şi de 

situaţiea continentală a Carpaţilor în raport cu Alpii — temperatura 

ar presenta neşte valori intermediare cu cele ce sunt la St. Bernard, 
în Alpi, şi cu cele ce sunt la Gothaab, în Greelanda, d'incolo de cer- 

cul polar arctic. Dar şi cu Laponiea suediană şi rusescă, acolo unde 
Domeniul Forestier n'ajunge, clima regiunei nostre alpine, nu mai 

puțin, are destulă analogie, judecând după observaţiile meteorologice 
ale insulei Mageroe ce formeză Capul-Nord şi unde temperatura medie 

estivală este de 4,5 în lunie, de 8,1 în lulie şi de 6),5 în August. 

Prin urmare, climatul regiunei nostre alpine este răce, dar nu 

pe atit glacial cum este acela din virfurile superidre înghețate ale Al- 

pilor, acela din Spitzberga, din Siberiea polară şi cel din America po- 

lară. Astfel, perioda de vegetaţie aici este scurtă; abia ţine trei sau 
patru luni şi începe pe la finele lui Maiu precum am putut constata 

pe Buceci, făcend o excursie în anul 1854 în diua de 20 Maiu (1 lunie 

st. n.). Atunci, pe Furnica (2283 m. altit.) cum şi pe totă coama Buce- 

cilor, în mare parte, zăpada era netopită şi în nămeţi groşi, vegetaţiea 

sta încă în amorţire pe locurile unde zăpada se topise şi numa câteva 
pileuri de Crocus Heufţelianus şi de Primula minima îşi deschiseseră 

albăstriile lor flori. 

Nu mult, şi la începutul tomnei, vegelaţiea alpină înceteză ; nin- 

sorile adesea îşi fac apariţiea lor chiar pe la jumătatea lui August pe 

comele înalte. Am vădut astfel cădend ninsore pe Buceci şi pe Păpu- 
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şea spre finele lui August ; pe Paringu am vădut'o cădind chiar într”o 
di de 22 Iulie st. v. pe când în părţile sale inferiore totul era verde și 
la Tirgujiul, care nu este departe de acest munte, timpul era splendid. 

Eacă, dar, cu ce puţină temperatură şi cu ce scurtă periodă de 
vegetaţie se mulţiămesc plantele din regiunele răci, comparativ cu 
acelea ce vieţuesc în cele lalte regiuni cu mult mai favorizate subt 
raportul termic! Lor le este suficientă căldura ce resultă câteva ore 
pe di din radele sorelui; acestă efemeră căldură compenseză rigorile 

ce se ivese în timpul vegetației. Însă, puţina temperatură şi scurta 

periodă de vegetaţie a regiunilor alpine, ca şi a regiunilor polare, 

sunt în opoziţie cu condiţiile vieţei ce le exige desvoltarea arborilor 

mari, — vorbind de arborii noştri dicotiledoni — care au necesitate 

de o medie termică cel puţin de 10"C şi de o periodă de vegetaţie cu 

mult mai lungă: cinci sau aprope de şase luni pe an, ceea ce ex- 

plică încetarea pădurilor din aceste regiuni frigurose şi analogiea de 
vegetaţie ce există intre regiunile răci. 

Cu tote acestea, între climatul nostru alpin şi acela al regiuni: 

lor polare arctice sunt oarecare deosebiri. În Laponiea, în Islanda şi 

în părţile cunoscute ale Greelandei, graţie influenţei curenților caldi 

ale apelor atlantice, acelui golfstroom ce, prin undele sule căldicele, 

imblândeşte influenţa ghieţurilor polare, isrna nu pare pe acolo de o 
rigore extremă, comparativ cu asprimea din Alpii elvetici; însă, în 

țările polare arctice, timpul de vară lasă de dorit căci, de şi Soarele 

nu părăseşte orizontul, nici di nici nâpte, în timpul de vară, totuşi ac- 

țiea luminei solare şi a căldurei sunt forte paralizate prin multa în- 

clinare a radelor solare şi prin ceţurile predominante ce împedică des- 
voltarea de temperatură. 

Cu totă analogiea ce are vegetaţiea nostră alpină cu cea polară 

subt oarecare raporturi, natura favorizată a munţilor noştri o face mai 
avută, mai variată şi mai frumosă. Pe când solul fieldelor Norvegiei 

este acoperit în mare parte de Lichene în aşa grad că înnecă verdeţa 

de ierbă, pe când aci şi în Laponiea plantele cu flori sunt diseminate, 

în mic nume&r şi de puţine feluri pe vaste întinderi de păment, pe când 

solitudinele polare ruso-siberiane presenteză acele şesuri imense, jos- 

nice, umede şi răci, numite tundre, acoperite numa cu verdeaţa ce- 

nuşie a Lichenelor, în regiunea nâstră alpină o icrbă verde se întinde 

pe întrega suprafaţa unde locul este acoperit cu humus vegetal, ţă- 

rână veche depusă cu încetul de generaţiile vegetale ce s'au sucedat. 

Actualul tapet de verdeţă, în mare parte este datorit formaţiei gra- 

mineane în care, alături de gramineele de păsciuni, participă Cipe- 
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raceele alpine şi câteva Juncacee din genul Luzula, tote caracterizate 
prin axa lor caulinară, culm ierbaceu, prin foile verdi moi, ânguste şi 

lungi ca pangiicuțele şi prin florile lor micutele, coadunate în grupe 

spiciforme şi lipsite de periant colorat. În acâstă verdeţă, plină de tine- 

reță şi puritate, se găsesc pleiadele de plante micutele ce au foi late 

şi scurte, întregi sau sectate, iar florile relativ mari şi splendide prin 
tormele şi colorile lor varii, aşia că, la unele, verdeţa foilor stă oare- 

cum ascunsă subt florile numerose ce ţin primul loc. Astfel sunt albele 
Anemone, Cardamine, Arabis, Iutehinsia, Cerastium, Cherleria, Alsine, 

Parnassia, Sazifraya, Androsace etc., sau auriile Ranunculus, Helian- 

themum, Papaver, Draba, (deum, Dryas, Potentilla, Leontodon, IHippo- 

chaeris, Iheracium etc., albastrele şi velutinele Viola şi Gentiana ; azu- 

riile Pol/gala, Linum, Epilobium, Erigeron, Aster, Campanula,  Phy- 

teuma, Lomatogonium, Eritrichium, Myosotis, Soldanella ete., rabigin6- 

sele Ozytropis, Phaca, Hedysarum, Pedicularis, Bartsia, Thymus, Ar- 

meria, ete., rumenele Dianthus, Silene, Seorzonera, apoi argintiile şi 

flocosele specii din Cerastium, Ozytorpis, Gnaphalium, Leontopodium, 
Antennaria, Artemisia, Saussurea, Androsace etc. 

Pe întinderea acestor câmpii alpine, unde plantele ierbacee ţin 

tot locul şi unde arborii forestieri refuză staţiea lor, totuşi vegetaţiea 
lemnosă nu lipseşte, dar este reprezentată prin câteva specii de ar- 

buşti forte umili cari aparţin genurilor Rhododendron, Azalea, Brucken- 

!halia, Vaceinium şi Salix; a rar la noi Daphne şi Empetrum, proprii 

regiunei alpine. Aceste plante constituese acele mici tufişiuri alpine 

ce nu sunt de cât neşte păduri pumile sau, cum s'ar dice, păduri pig- 

mee. Individele lor sunt caracterizate prin trunchiul şi ramurile strimbe 
sau flexuose ce au, prin foile lor tari, coriace, late, persistente şi prin 

florile lor colorate, arătose şi frumose ce atrag privirea, aşia că gru- 

pele ce constituese individele acestor arbuşti fac un deosebit contrast 

prin făptura lor faţă cu câmpul verde ierbaceu ce le împresoră şi cu 

pădurile de Conifere ce stau mai pe jos. Din Conifere, singurul Juni- 

perus nana se mai apropie de formaţiea Ericaceelor citate, pe când 

Pinus Pumilio, cel mai superior din Abietinee la noi, se ţine pe lingă 

limita forestieră. Dar uniformitatea acestor păsciuni alpine adesea 

este întreruptă prin numerosele proeminențe de piscuri stâncose şi 

prin o mulţime de văi sau vâlcele ale căror laturi petrose sunt se- 

diul formaţiei Lichenelor crustose şi al numeroselor genuri şi specii 

de Muschi în tapetul carora participă specii din genurile Sazifraga, 

Sedum, Banjfia, Eritrichium, Androsace, Pinguicula ete. 'Tocma pe 

piscurile cele mai înalte găsim Papaver pyrenaicum, Seleranthus ne- 
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glectus şi săleiile pigmee, precum : Saliz retusa, 5. reticulata şi S. 

herbacea. 

Cu privire la înflorirea plantelor nâstre alpine, putem deosebi 

dou periode distincte: prima pe la începutul lui lunie, care deschide 

scena şi în care predomină colorile delicate, precum cea albă (Ane- 

mone alba, Ranunculus glacialis, R. alpestris, R. crenatus, Gerastium 

trigynum, Alsine verna) şi cea albastră, violetă şi roză (Crocus banati- 

cus, Primula minima, Soldanella montana, S. pusilla, Viola alpina, Di- 

anthus glacialis, Silene acaulis, Ș. dinarica, 5. pumilio, Gentiana ex- 

cisa, G. orbicularis, G. cestiva, Rosa adenophora) ; — secunda, ce începe 

cu 2—5 septămâni mai târdiu, este caracterizată prin speciile ce au 

colori mai expresive, mai estivale, colori galbene şi rubiginose (ha- 

nuneulus seutatus, h. montanus, R. Breyninus, R. aurens, Aquilegia 

transsilvanica, Papaver pyrenaicum, IHelianthemum alpestre, H. rupi- 

fragum, Viola biflora, Genista oligosperma, Sinanterele cichoracee, Or- 

chideele alpine, Dianthus, Rhododendron, etc.). — Eacă, în fine, gătela 

şi podoba plaiurilor nostre alpine în modestiea lor ; însă, pre cât de 

delicată, este elegantă şi cochetă, comparativ cu somptuosa şi plantu- 

rosa vegetaţie a regiunilor inferiore ce se lasă la poalele sale. 

Partea din Banat pină în Buceci a Carpaţilor meridionali — afară 

de câteva mici excepţii — atit prin variaţiea formelor vegetale cât mai 

cu seamă subt raportul abondenţei vegetației sale, se poate compara 

cu cele mai frumâse părţi ale Alpilor elvetici. — „Şalele lor, dice Dr. 

Christ !, rătunde şi late, uşior înclinate, sunt îmbrăcate cu cea mai 

frumosă verdeţă şi distribuită în mod egal, ceea ce nu prea are pă- 

reche în Alpii noştri“. — Th. Kotsechy 2, vorbind de munţii din Banat 

ce sunt pe frontiera n6stă şi în vecinătatea sa, Sarcu, Godeanu, Mura- 

riu sau Mocirliu, dice că, chiar pe laturile meridionale ale Alpilor Ga- 

rintiei, n'a găsit nicăiuri o vegetaţie aşia de avută şi nu o pote com- 

para de cât cu locurile cele mai favorizate ce se găsesc în acea parte 

de munţi. -- Pirineii şi Alpii Savoei, remarcabili prin îndrăsneţele lor 
creste granitice ce proemină în forme de cupole înalte şi ascuţite, de 
şi mai avuţi în numărul speciilor vasculare, nu intrec însă Carpaţii 
noştri când este vorba de abondenţa vegetală. 

Făcând comparaţiea între alpii noştri carpatici cu cei din Nor- 

vegiea şi Laponiea, asemenea şi cu vegetaţiea regiunei arctice, vom 

afla, precum am dis mai sus, o favore cu mult mai deosebită de care 

1 La Flore Suisse et ses origines. edit. francaise, p. 357. 

2 Beitrage zur Kenninis des Alpenlandes in Siebenbiirgen in Zoolog. Botanisch 

verein, 1853, 

Grecescu D. Dr. — C. 132%, 43 
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se bucură regiunea nostră alpină prin numărul speciilor ce are, sau 

flora sa, şi prin abundența individelor vegetale ce o acoperă, sau ve- 

getațiea sa. Pe când în ţerile polare arctice Criptogamele, şi cu osebire 

Lichenele şi Muschii, sunt formaţiile predominante, la noi acestea sunt 
cu mult reduse, atit ca populaţie vegetală cât şi ca forme specifice, 

preferând stâncile umede şi umbrite sau suprafaţele înclinate, umede 
şi impermeabile ce primesc puţină lumină solară, dar departe de a ega- 

liza tundrele samoiedice. 

Carpaţii centrali, adică Carpaţii din pia dintre Ungariea de 

nord şi Galiţiea, ce ajung la altitudinea de 2500 metre, nu egaleză pe 

cei de la noi, avend regiunea lor alpină s&rmană din cauza lipsei de 

intindere a plaiurilor şi din cauza venturilor boreale cu mult mai fre- 

cuente şi nocive de partea acesta. Catena acestor munţi constă mai 

mult în piscuri strimte şi colțate ce portă puţină vegetaţie și al căror 

registru flora! enumeră mai puţine specii?. 

Munţii din Moldova, de şi ofer pe comele lor un însemnat numer 
de părţi sau locuri deschise, livedi acoperite cu intinse păsciuni, cu tote 

acestea, n'au neşte adevărate plaiuri alpine, căci nu ating altitudini 

destul de superidre. Chiar Ceahlăul, care enumără 1907 metre, oferă 

o vegetaţie alpină putin desvoltată în plante vasculare ca populaţie 

şi ca floră; vegetaţiea sa este cu mult mai abondentă în Lichene fron- 

dose şi în formaţiea turlacee a Muschilor sfagnacei pe care se găseşte 

Vaceinum oxicoccos ce lipseşte d'incoce. Pumilele tuterişe alpine de 

Rhododendron, Asalea şi Bruckenthalia aici lipsesc; pigmeele Saleii al- 

pine: Salix herbacea, S. reticulata şi Ș. arbuscula, asemenea lipsesc ; sar 

dice o mai multă apropiare spre vegetaţiea arctică, comparativ cu ca- 

tena Carpaţilor meridionali. "Totuşi, aci livedile alpine nu lipsesc şi 
formațiea gramineană insoţită de plantele ierbacee cu foi scurte şi late 
cum şi cu îlori colorate ne oler pleiade de Fritrichium Jane, Myosotis 
alpestris, Lirysimum Wittmanni, Cortusa Matthioli, Parnassia palustris, 

Viola alpina, Potentilla aurea, Silene acaulis, S. Zanwadshii, Gypsophila 
transsilvanica, Leontopodlium alpinum (edelweisul germanilor), Arte- 

misia eriantha elc. 

În regiunea nostră alpină, ca şi în a Europei centrale, cu totă 

ceața umedă şi densă ce constitueşte noori munţilor, cu tote ploile şi 

venturile trecuente ce augmenteză şi contribuesc la perpetuarea frigu- 

lui, temperatura caldă îşi are şi densa partea sa în timpul verei, gra- 

1, G, Wahlenberg. Flora Carpatorum Principalium. Goeltinga, 1814 

2, Sagorski et Schneider. Flora Carpatorum Centralium Tatra magne. Lipska, 

4891, 
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ție revărsărei radelor solare ce se face în mod aprope perpendicular, 

dând o lumină vie şi ardentă: solul răcit dobândeşte astfel multă căl- 
dură pe care o păstreză mai mult de cât aerul, având făptura sa po- 

rOsă şi calitatea sa rea conduectore (vedi pag. 690). Noor, ploe, frig, 

soare, cald, pe virful munţilor, sunt fenomene ce se succed cu răpedi- 

ciune şi adesea pe fiecare di vara: eacă, deci, caracterele ciimei estivale 

alpine care, astfel, diferă de clima estivală uniformă a regiunei polare. 

În asemenea condiţii, plantele alpine, pentru a se garanta în 

contra unor asemenea excesuri, îşi au adaptat organismul prin portul 

şi structura corpului lor: o talie mică, pumilă sau pitică, însă relativ 

robustă, le pune în posiţie de a lupta în contra vânturilor; cele mai 

multe au corpul lor caulinar transformat în rizomă vigurosă sau în 

bulb, vieţuind astfel într'un pămint negru şi poros ce le îmbracă ca 

o pislă nâgră, şi cum aceste plante, în mare parte, trăesc coadu- 

nate, constituind asociaţii în scopul conservărei individuale şi a nea- 
mului, rizomele lor formeză un fel de tramă subterană capabilă să 

resiste şi să protegeze puţinele seminţe ce se scutură, snplinite mai 

mult prin numeroşii muguri ce emit aceste rizome; foile sunt dotate 
cu o textură menuntă şi densă; un epiderm gros şi fortificat d'un in- 

dumenl păros, lânos sau tomentos, adesea dens şi bătut, stofă rea 

couductore, apără părţile verdi de frigul exterior sau de multa evapo- 

raţie ce ar resulta din arşiţa şi uscăciunea ce vara le ameninţă. Aceste 

plante, astfel premunite, preferă locurile deschise şi expuse; pe când 

altele, mai fragede şi delicate, impresionabile şi lipsite de mediloce 

suficiente de apărare, caută adăposturile pe colţurile de stânci în văile 

şi vălcelele alpine sau pe lingă pădurile vecine. Plantele uzuale şi cele 

de cultură lipsesc în regiunea alpină, precum asemenea lipsesc şi în 

zona polară arctică. 

Flora zonei alpine. — Acum să enumerăm diferitele specii de 

plante care constiluesc în propriu populnţiunca vegetală a regiunei 

nostre alpine şi, în acelaşi timp, să arătăm cum ele sunt geograficeşte 

distribuite pe întrega suprafaţă alpină, bine înţeles, întru ce concerne 

teritoriul carpatic al ţărei nostre. 
Se ştie că plantele alpine, mai mult de cât cele din zonele infe- 

rire, în marea lor parte, nu sunt distribuite în mod egal în totă ariea 

regiunei alpine ; acesta din cause diferite, dar mai cu seamă din acelea 

ce depind de continuitatea tărâmului, de modul propagaţiei şi al im- 

prăştiarei seminţelor cum şi de limitarea condiţiilor ambiante proprii 
pentru existența unor specii. De aceea, multe din acestea se găsesc 
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cantonate în regiuni geografice mai determinate ; cu alte cuvinte, se 

pot considera ca speciale sau proprii ale acestor întinderi. 

Reproducem întregul registru al speciilor nostre alpine în care 

vom deosebi pe cele ce sunt oarecum comune în totă regiunea şi pe 

cele ce sunt localizate numa într”o parte din întinderea nostră alpină. 

Asemenea, atragem atenţiea lectorilor că, atit pentru zona ve- 

getaţiei alpine cât şi pentru ale celor lalte zone ce urmeză, speciile 

precedate de asterisc (*) sunt spec;; endemice ale ţărilor dacice şi află- 
tore în coprinsul țărei nostre. Cele mai multe din speciile alpine en- 

demice aici enumerate se menţin numa în Carpaţii meridionali; sunt 
câteva care merg mai departe, pînă în Carpaţii din Tatra: acestea 

sunt urmate de inițialele Ta drept distingere. 

Tote cele lalte sunt spec;; a/pine genera/izate care, deosebit de 

Carpaţi, se găsesc mai mult sau mai puţin şi în tote părţile alpine din 

Europa, unele ajung pînă în regiunea septentrională şi boreală euro- 

peico-asialică. 
a. Speciile următore, în marea parte, sunt comune în regiunea al- 

pină a țărei, aşia că le găsim aprope în totă întinderea alpină a şirului 

carpatic din Godeanu pină în Suceava : 

Atragene alpina 
hanunculus Breyninus 

* Aquilegia transsilvanica 
Aconitum Anthora 

tauricum 
multifi dun 

* Caltha alpina 

= Exysimum Wittmanni 7a. 

Helianthemum alpestre 
rupifragum 

Parnassia palustris 
Arabis alpina 

* Alyssum repens 
* Draba Kotsehyi 

E 

carinthiaca 
Polygala austriaca 
Viola alpina 

declinata 
Gypsophila transsilvanica 
Silene acaulis 
Astragalus alpinus 
Rubus saxatilis 
Dryas octopetala 
Saxifraga Aizoon 

cultrata 
luteo-viridis 
oppositifolia 
aizoides 
adscendens 

Homogyne alpina 

Frigeron alpinus 
Aster alpinus 
Leontopodium alpinun 
Artemisia eriantha 

* Achillea Schurii 
* Doronicum carpaticuni 
Senecio subalpinus 
Carlina acaulis 
Centaurea mollis 

î axillaris 
Hypochieris helvetica 
Leontodon cancasicus 
Scorzonera rosea 

purpurea 
Mulgedium alpinum 
Hieracium aurantiacum 

villosum 
alpinum 

Crepis grandiflora 
Phyteuma orbiculare 
Campanula alpina 

A abietina 
% pseudolanceolata 7a. 
Vaccinium Myrtillus 

uliginosum 
Vitis Ida 

* Gentiana phlogifolia 
stiva 
nivalis 

i Uechtrizii Ta. 
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* Gentiana bulgarica Friophorum vaginatum 
Myosotis alpestris Carex tristis 

* Melampyrum saxosum glauca 
Pedicularis verticillata Phleum alpinum 

versicolor Poa alpina 
exaltata violacea 

* Rhinanthus alpinus 7a. Deschampsia coespitosa 
Pinguicula alpina flexuosa 

* Thymus pulcherrimus 7a. Avena alpina 
* Calamintha Baumgarteni: planiculmis 
Cortusa Matthioli c. var. * Festuca supina 
Soldanella montana sulcata 
humex alpinus pilosa 

arifolius rubra 
scutatus e carpatică 

Polygonum viviparuim Nardus strictus 
Herminium monorehis Juniperus nana 
Juncus _tritidus Botrychium Lunaria 

triglumis 

d. Speciile urme&tore sunt mai mult sau mai puţin localizate în 

regiunea nostră alpină, din care unele ne sunt cunoscute numa în Car- 

paţii Olteniei şi ai Munteniei, precum : 

Ranunculus 'Thora * Rhododendron KRotsehyi 
aureus Gentiana punctata 
montanus Veronica bellidioides 

= Trollius transsilvanicum alpina 
Cardamine reseditolia nivalis 

* Thlaspi dacicum Tozzia alpina 
Cerastium alpinum Bartsia alpina 

lanatum Pinguicula alpina 
trigynum * Thymus marginatus 

* Seleranthus neglectus * Soldanella pusilla 
Rhodiola rosea Plantago montana 
Sedum alpestre E gentianoides 
Geum montanum Oxyria digyna 
Potentilla chrysocraspeda Salix retusa 
Epilobium alpinum herbacea 
Saxifraga stellaris Alnus viridis 

pedemontana Lloydia serotina 
Meum Mutellina Luzula spicata 

* Bupleurum. diversifolium Carex atrata 
* Senecio rupestris fuliginosa 
Gnaphalium supinum Agrostis rupestris 
Pyrethrum alpinum * Poa ursina 
Saussurea discolor * Pestuca hirsuta 
Centaurea plumosa Botrychium rutaceum 
Phyteuma confusum Lycopodium Selago 
Campanula Scheuchzeri clavatum ; 

* Bruckenthalia spiculifolia 

sau numa in Carpaţii din Olteniea, precum : 

* Ranunculus crenatus Carex rupestris 
* Potentilla Haynaldiana curvula 
* Veronica Baumgartenii pyrenaica ; 
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pe când cele urmttore le găsim numa în Ceahlău şi in munţii Suceavei: 

* Silene Zawadskii 
* Linum extra-axillare 
* Cytisus alpestris 
Oxytropis campestris 
Potentilla anrea 
Cirsium decussatum 
Vaccinium Oxyeoccos 
Caluna vulgaris 
Swertia perennis 

* Eritrichium Jankze 
Veronica fructicans 
Melampyrum silvaticum 
Allium victorialis 

sibiricum 
Schenoprasum 

Eriophorum gracile 
Poa Besseri 
Sesleria czrulans. 

Însă, acelea ce se găsesc în puternica şi mândra catenă a Car- 

paţilor din Munteniea, mai cu seamă în marele masiv al Bucecilor, 

sunt cu mult mai numerâse. Acestea, pe cât resultă din explorările 

nostre, nu sunt aflate nici în partea Olteniei şi nici în a Moldovei : 

Anemone alpina 
Ranunculus alpestris 
Delphinium alpinum 

* Aguilegia transsilvanica 
Papaver pyrenaicum 

* Hesperis alpina 
* Draba Haynaldi 
2 Dorneri 
% compacta 
că Kothschyi 
Hutchinsia alpina 
Kernera saxatilis 
Viola arenaria 

bitlora 
Polygala amarella 

* Dianthus spiculifolius 
E compactus 

glacialis 
callizonus 

* Silene dinarica 
Cerastium Soleiroli 

e fontanum 7a. 
transsilvanicum 

Arenaria multicaulis 
biflora var. transsilvanica 

Sagina Linnai 
depressa - 

Alsine Gerardii 
recurva 
verna 

Cherlera sedoides 
* Geranium cerulatum 
Linum alpinum 
Hypericum alpinum 

transsilvanicum 
Empetrum nigrum 
Oxytropis sericea 

carpatica Ta. 
Phaca frigida 
Astragalus australis 

oroboides 

Ed 

Hedysarum obseurum 
Trifolium pallescens 
Alchemilla montana 
Geum reptans 
Potentilla maculata 

* Rosa adenophora 
Epilobium alsinefolium 

* Saxifraga Aizoon 
îi demissa 
% Baumgarteni 

bryoides 
Saxifraga muscoides 

sedoides 
androsacea 
cernua 
carpatica 

că heucherifolia 
* Chrysosplenium alpinum 
* Pimpinella alpestris 
Bupleurum aureum 

* Libanotis humilis 
* Laserpitium alpinum 
Gaya simplex 

* Galium alpinum 
* Asperula capitata 
* Scabiosa alpicola (5. lucida var.) 
Homogyne discolor 
Erigeron glabratum 

carpaticum 7a. 
uniflorum 
neglectum 

Ligularia sibirica 
* Achillea Schurii 
* Anthemis pyrethriformis 
* Senecio glaberrimus 
& carpaticum 7a. 
* Cineraria sulphurea 
z tomentosa 

papposa 
angustifolia 

* Carduus Kerneri 
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* Centaurea Kotschyana 
Leontodon croceus 
Crepis sibirica 

* Hieracium petreum 7a. 
i carpaticola 7a, 
* Phyteuma alpinu 
* Campanula transsilvanica 

pusilla 
Azalea procumbens 
Lomathogonium carinthiacun 
Gentiana lutea 

acaulis 
frigida 

x: orbicularis 
Veronica aphyllu 

alpina 
Pedicularis verticillata 
Pinguicula vulgaris 
Androsace lactea 

obtusifolia 
Chamsjasme 

i araehnoideu 
Primula longiflora 

minima 
Soldanella montana 
Armeria alpina 
Daphne Blagayana 
Salix reticulata 
Celoglossum viride 
Herminium alpinum 

_ DD Ludi) 

Nigritella angustifolia 
Iuis ccespitosa 

* Crocus Heuftelianus Ta. 
Narcissus radiiflorus 

* Allium ochroleucum 7a, 
* Juncus transsilvanicus 

carpaticus 
Eriophorum Scheuchzeri 
Carex (lideri 

digitata 
capitata 

Elyna spicata 
Alopecurus brachystachis 

* Agrostis Hornungiana 
* Nesleria rigida 
* Kooleria PFenzliana 

transsilvanica 
* Deschampsia Andrei 
Avena versicolor 

ii alpestris 
carpatica Ta, 
Scheuchzeri 

Poa minor 
laxa 

Pestuea ovina 
XE colorata 

picta 
carpatica Ta. 

Cystopteris alpina 
Asplenium viride. 

Astfel, din totalul de 303 specii alpine enumerate, avem 95 specii 

endemice; ceea ce dă, faţă cu acest total, proporţiea de 31"/, specii 

endemice în Carpaţii noştri din Româniea. 

Dintre speciile alpine endemice ale Carpaţilor, câteva ajung pină 

în Balcani, precum; Ranunculus crenatus, Potentilla  Haynaldiana, 

P. chrysocraspeda, Iieracium petraeum, Gentiana bulyarica, Poa ursina 

şi Pesleria coerulans. 

Cele lalte specii alpine mai sus enumerate sunt comune în Flora 

alpină a Europei, aşia că, mai mult sau mai puţin, ariea lor se 

găseşte pe alpii scandinaviti, sudetici, carintici, carnioliei, tirolici, 

elvetici şi savoici, chiar pe Pirinei şi pe Caucazi. Avem vre o 63 

specii ce ajung pină în zona polară arctică, din care cele urmnătore, 

dise c/rcumpolare, se opresc lingă oceanul Arctic: Parnassia palus- 

tris, Viola biflora, Cerastium  trigamum, Sagina  Linnei, Alsine 

verna, Cherleria sedoides, Ozatropis campestris, Phacăa rigida, As- 

tragalus alpinus, A. oroboides, Potentilla maculata, Epilobium alpi 

num, Bhodiola vosea, Sazifraga Aizoon, S. adscendens, Hirigeron 

alpinus, Ligularia sibirica, (Ginaphalium  supinum, Ilieracium  au- 

rantiacum, IL. alpinum, Campanula Scheuchzeri, Azalea procum- 
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bens, Gentiana acaulis, G. nivalis, Myosotis alpestris, Veronica al- 

pina, Pedicularis  verticillata, Bartsia alpina,  Pinguicula alpina, 

Androsace Chamejasme, Armeria alpina, Sali vetusa, S. herbacea, 

Juniperus nana, Herminium alpinum, Lloydia serotina, Veratrum 

album, Juncus  trifidus, J. triglumis, Luzula spicata,  Eriophorum 

Scheuchtzeri, Carex atrata, C. capitata, Elyna spicata, Phleum alpi- 
num, Botrychium Lunaria,  Asplenium viride; pe când cele urmă- 

tore, dise polare, ajung pină in Noua-Zemblă şi in Spitzberga : Arabis 

alpina, A. hispida, Silene acaulis, Cerastium alpinum, Empetrum ni- 

grum, Dryas octopetala, Saxifraga oppositifolia, S. aizoides, S. stellaris, 

Erigeron uniflorus, Ozyria diguyna, Polygonum viviparum, Sali reticu- 

lata, Eriophorum angustifolium, Carex rupestr's, Poa laxa, P. alpina, 

Pestuca rubra, E. ovina, Luycopodium Selaro. 

Sunt, însă, câteva specii care, prin rar;tatea lor, merită o men- 

ționare osebită; astfel: adeveratul Papaver pyrenaicum Willd. care 

există în Pirenei şi în Carpaţi şi care lipseşte în Alpii elvetici, Bupleu- 

rum aureum Fisch. care există in Carpaţi şi în Urali, Iris coespitosa 

Pall. care există în Carpaţi, în Urali şi Siberiea. 
Făcend comparaţiea numerului de specii ce există in zona al- 

“pină cu numărul ce 7] are fiecare din zonele urmetore, resultă că 

flora alpină se găseşte mai inferioră celor lalte întru ce priveşte for- 
mele sale vegetale; însă, ea câştigă asupra celor lalte prin abondența 

individelor ce fac ca populaţiea sa vegetală să fie forte mare; acelaşi 

lucru precum este şi cu vegetaţiea septentrională. 

$. 2. ZONA VEGETAȚIEI FORESTIERE 

Întinderea, aspectul, dividerea sa. — (Cu tote că datele pre- 

cise asupra întinderei pădurilor nostre încă nu sunt stabilite, totuşi, 

după calculările statistice ale Ministerului Domeniilor, Agriculturei şi 

Comerciului, rezultă că, din cele 13.102.000 hectare ce constituese 

suprafaţa țărei, aproximativ 1.800.000 hectare sunt acoperite cu pă- 

duri, ceea ce dă proporţiea de 14,27 o/a hectare sau peste î/ parte din 

suprafaţa ţărei. 

Considerând situaţiea nostră geografică în ariea Domeniului 
Florei forestiere din Europa şi contactul țărei cu ariea vastului Dome- 
niu al Florei stepelor ruso-asiatice, cu drept cuvânt, Româniea se pote 

fali de întinderea zonei forestiere ce posedă, cu osebire în regiunea 

sa montană ce se prenumtră printre cele mai bine îmbrăcate din Eu- 

ropa. Şi graţie acestor păduri imense, clima ţărei nostre, cu totă firma 

sa de continentală, nu este cu tote acestea d'intre cele prea uscate şi 
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secetose precum este aceea din țerile orientului lipsite de păduri şi de 
munți mari şi imbrăcaţi. 

Nu se pote contesta intinderea cu mult mai insemnată ce au 
avut în vechime pădurile ţărei nostre, Nu putem insă crede că stepele 
nostre danubiale, dise baragane, şi cele din Dobrogea fost-au vreodată 
acoperite cu păduri. 

In regiunea dealurilor şi a câmpiilor pădurile au fost şi sunt cele 
mai încercate de s&curea omului ; părţile acestea, chiar pină acum vre 
0 50 de ani, erau cu mult mai împădurite şi imaginea unor păduri 
dispărute ne stă âncă în memorie. N eapărat, că trebuinţele de consu- 
maţie şi de lăţire ale populaţiei şi ale agriculturei au făcut ca săcurea 
să abată părţi însemnate din pădurile nostre. În acest din urmă timp, 
mai cu semă, exploatarea şi consumarea lemnelor la noi au ajuns a fi 
pe o scară forte largă pentru a satisface numerâsele necesități ce se 
impun în economia generală a țerei. Dar, dacă abaterea pădurilor sar 
urma metodic, după regulă şi ştiinţă, folâsele ar fi cu mult mai însem- 
nate : influenţa pădurilor asupra climei sar menţine pe aceeaşi linie, 
abaterea lor cu măsură le reguleză existența şi veniturile produse; pe 
lingă acestea, reintinerirea pădurilor forte bătrâne ar da arbori sănă- 
toşi cu lemnul de mai multă valâre, în locul celor prea bătrâni, pu- 
trediţi sau scorboroşi. 

În regiunea montană, pădurile nostre în mare parte stau âncă 
neatinse. Dar, nu mai puţin, şi acestea sunt expuse pagubelor de tot 
felul, unele adesea destul de însemnate: multele incendiuri, din cauza 
vicleniei unor 6meni sau a lipsei de veghiare, pe fiecare an distruge 
mari întinderi de păduri în părţile nostre montane, rupturile şi prăbu- 
şirile de munţi şi de dealuri acoperite de păduri, cauzate de îmflarea 
apelor riurilor şi al torentelor lăsate în voea lor, distrug câte puţin şi 
mereu părţi din păduri, dând astfel loc la formaraa ripelor şi a văga- 

şelor despueate, uricidse şi dăunătore proprietăţei, favorizînd âncă şi 
deşănţarea apelor de ploi pe laturile munţilor şi ale dealurilor precum 
şi inundaţiile în regiunele inferidre ale ţărei. În plaiul Cloşanilor, prin 

valea Cernei, am vădut pădure întregă abătută numa pentru a procura 
caprelor muguri de păscut. 

În Româniea cis-danubiană ariea pădurilor începe de subt re- 
giunea alpină a Carpaţilor, acoperind laturile munţilor şi dealurile, 
apoi se intinde pină în regiunea câmpiilor unde se răreşte, se împrăştie 

şi dispare în cele din urmă, lăsând locul întinselor stepe ale Danubiu- 
lui inferior. 

Aspectul general al acestei vegetaţii sar putea compara cu ima- 
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ginea unei perie imense constituită de arbori, aci în mari şi netermi- 

nate întinderi, aci cu întreruperi mai mult sau mai puţin însemnate 

ce constituesc părţile deschise acoperite cu păsciuni, fenațe şi culturi, 

numite pajiști, livedi, poeni, câimpuri, ogore, vik ete. 

Considerând esenţa arborilor ce intră în composiţiea pădurilor 

nostre, găsim că în Româniea, ca şi în coprinsul general al Domeniu- 

lui Florei forestiere europeico-asiatice, există trei formaţii diferenţiate 

în fondul lor şi care constituesc trei zone forestiere caracteristice : 

zona Coniferelor, zona Fagului şi zona Stejarului. Din cauza contor- 
maţiei topografice a ţerei şi cu totă mica sa întindere aceste zone to- 

restiere, succedându-se în trepte descensionale, au şi in Româniea 

aceleaşi raporturi areale relative precum le găsim in disposiţiea lor 

generală geografică pe suprafaţa Europei, bine-ințeles, vorbind de 

partea cis-danubiană. 

A. Zona coniferelor 

Aspectul, Vegetațiea, Flora sa. — Privită pe laturile Carpaţilor 

noştri, acestă zonă se caracteriseză destul de bine prin lisionomiea sa 

austeră şi de aspect tenebros datorit desişiului de arbori a doă specii 

principale de puţină diferenţă şi care fac esenţa acestor păduri: Mo- 

liftul (Abies excelsa) şi Bradul (Abies alba). Imaginea acestor arbori 

seamănă cu neşte ţepi verticale înalte, înfipte pe laturile munţilor şi 

încărcate cu grele şi indesate crăngi, privind trunchiul lor drept, 

vertical şi ascuţit pe care stau ramuri orizontal-întinse sau cam lăsate. 

Dar, ceea ce caracteriseză şi mai mult portul lor sunt foile lor aciculare, 
rigide, pungente şi de un verde-inchis. Ca altitudine, Coniferele nâstre 

ocupă numa regiunea subalpină şi limita superidră a zonei lor osci- 

leză între nivelul de 1650 pînă la 1800 metre; pe când limita lor in- 

ferioră se găseşte între 1200 pînă la 650 metre, după cum părţile sunt 

mai meridionale sau mai septentrionale sau după cum sunt expuse 

către sore sau către nord. 

Molittul, atit la noi cât şi în Europa, ocupă o arie cu mult mai 

insemnată ca Bradul. Aşia, în Europa, ca altitudine, împreună cu câţiva 

consorţi de fainilie, el ajunge la regiunea alpină pe laturea munţilor; 
ca latitudine, el se întinde chiar pe şesurile din țările nordice ajungând, la 

zona geografică polară arctică. Bradul, însă, este mai meridional şi mai 

occidental, ţine oarecum de climatul atlantic, evită brutalităţile climatu- 

lui răce şi totdeodată locurile josnice umede sau şesurile ; preferă 

munţii meridionali sau exposiţiea montană meridională fără a căuta 

prea mult arşiţa solară şi n'atinge limita altitudinală extremă a celui 
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d'ântâiu. Astfel, vedem în munţii Mehedinţului că Bradul este cu mult 

mai comun de cât Moliftul ce pe acolo este mai rar, examinând la- 

turile meridionale ale Godeanului şi Girdomanului; insă, pe la- 

turile acestor munţi despre 'Transilvaniea Moliltul devine cel mai co- 

mun. Pe Carpaţii din Moldova superioră, mai ales in Suceava, Molittul 

este cel mai predominant Coniter şi Bradul devine torte rar. Bucecii 

ne deping forte bine raporturile între aceşti doi arbori: pe laturea 

despre Sinaia ambii îşi dispută trecuența; la Buşteni Bradul devine 

cu mult mai rar; pe când în valea Ialomiţei Molittul domină singur. 

În companiea acestor arbori, spre limita superidră a zonei co- 

niferice, atit în Buceei cât şi pe lungul Carpaţilor din Argeşi şi Mus- 

cel, se găsesc individe isolate de Pinus Cembra şi de Larix sibirica ce, 

pare-ni-se, lipsesc în Carpaţii noştri din Olteniea. 

Trecând de la limita superioră a Coniferelor în sus, spre altitu- 

dinea de 1900 metre, găsim grupări sporadice de Coniferele cele pi- 

tice, adică de Pinus Pumilio şi de Juniperus nana ce, ici-colo, se ivesc 

pe regiunea alpină împreună cu câteva individe de 4/nus viridis, specie 

ce nu intră în familiea Coniferelor, dar care, tustrele, sunt arbuşti pi- 

iei cu trunchiul şi ramurile strimbe ce fac un evident contrast prin 

portul lor cu masivul fundamental al acestei zone. În Moldova, sin- 

gurul Ceahlăul representeză aproximativ complect acest tablou tores- 

tier, însă în care Pinus Cembra şi Alnus viridis lipsesc. 
Prin cingătorea medie a zonei coniferice figureză în mod isolat 

Taxus baceata (issa) şi cam prin tote părţile. Trebue să mergem în 

munţii Neamţului şi ai Suceavei ca să găsim speciea de Pinus silvestris 

representată prin individe mult mai numerose de cât în părţile me- 

ridionale ale Carpaţilor noştri pe unde se găseşte destul de puţin. Un 

Conifer rar şi de remarcat subt raportul botanicei geografice este 
Pinus Pallasiana ce se găseşte pe stâncile abrupte de calcar juraric în 

munţii Mehedinţului, pe frontiera Banatului la Gaura-Fetei, specie a 

Florei Domeniului mediteranean oriental, cunoscută în munţii Cri- 

meei şi ai Balcanilor. Şi apoi, când este vorba de partea forestieră a 
munţilor din Mehedinţi despre Mehadiea şi Vârciorova, aceştiea sunt 
cei mai favorizați cu darurile Florei mediteraneane orientale ce co- 

prinde Peninsula balcanică, Crimeea şi Caucaziea occidentală. 
În cortegiul forestier coniferic âncă mai participă şi câteva specii 

de arbori şi arbuşti de cei cu foile late şi moi, totuşi în mod sporadic, 

isolaţi sau in oarecare grupe mici, precum : Sorbus Aucuparia, Sam- 

bucus racemosa, Lonicera Aylosteum, L.leiophylla, L. nigra, hibes Grossu- 

laria, R. alpinum, R. petraeum, Salix hastata, Ș. Caprea, S. duphnoi- 
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des etc. specii care din Carpaţii noştri pină în Pirinei nu lipsesc din 
podoba vegetației lignose a regiunei subalpine, De şi Lonicera leio- 

phylla nu se găseşte de cât în Carpaţi, însă acesta corespunde prin 
caracterele sale cu L. pyrenaica. 

Un oarecare numer de plante ierbacee fanerogame preferă um- 
bra pădurilor de Conifere: sunt plantele nemorale subalpine. Puțin 
dintr'acestea caulă într'adever interiorul intunecos al acestor păduri, 

insă, cele mai multe, staţioneză pe la marginea pădurilor şi pe stân- 

cile umede în văile montane ce stau subt umbra acestor păduri. De 

remarcat sunt Criptogamele vasculare Feriginee ce sunt în abondenţă 

subt raportul speciilor şi al populaţiei lor vegetale, ele care preferă 

umbra, răcoarea şi umedela pădurilor. Nu mai puţin, şi Criptogamele 

celulare din familiea Hepaticelor (Marchantia), a Muschilor (Dicra- 

num, Bavbula, Funaria, Braun, Mnium, Polatrichium, Hypnum etc.) 

şi a Lichenelor (Usnea, Cladonia, Evernia, Cetraria, Peltigera, Sticta, 

Imbricaria, etc.) sunt, sub diferite forme de specii, cu mult mai nume- 

rose şi acoperă stâncile şi lespedile umede sau umbrite, cojea şi ramu- 

rile bătrânilor arbori ce se mai ţin sau care putredesc sub săcurea 

morţei. Câteva Lichene fruticulose sunt remarcabile prin pletele lor 
lungi suspendate de ramurile Molifţilor şi ale Bradilor, de exemplu Usnew 

bavbata şi U. longissima cedau acestor arbori, prin secularele păduri, 

aspectul jalnice şi mohorit' comparabil cu acele capete de bătrâni ser- 

mani cu lungi plete cărunte ce cad în desordine. 

Ca specii nemorale subalpine ce putem enumera printre cele mai 

cunoscute sunt cele urmetore: 

* Ranunculus carpaticus * Waldsteinia trifolia 
* Aquilegia nigricans Alchemilla fissa 
* Aconitum moldavicum 7a. Orobus levigatus 

Vulparia Potentilla thuringiaca 
cernuum Vicia silvatica 
toxicum Cireza alpina 
Napellus c. var. intermedia 

* Helleborus purpurascens Sedum purpurascens 
Delphinium elatum Fabaria 

alpinum Saxifraga cuneifolia 
montanum adscendens 

Acta spicata Astrantia major 
Drosera rontudifolia alpestris 

* Dentaria glandulosa 7a, Conioselinum Fischeri 
Cardamine silvatica Peucedanum montanum 

* Hesperis niveus * Heracleum palmatum 
Lunaria rediviva Anthriscus alpestris 

* Stelluria Reichenbachii Chwrophyllum aureum 
Impatiens Nolitangere hirsutum 
Melandrium nemorale Galium Schultesii 
Oxalis Acetosella Knautia silvatica 
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Valeriana sambucifolia Veronica montana 
tripteris * Melampyrum saxosum 

sa bijuga * Lamium cupreum Ta. 
montana Stachys alpina 

* Adenostyles Kerneri Cortusa Matthioli 
E orientalis Euphorbia carniolica 
Petasites albus angulata 

Kablikianus Epipogon aphyllum 
Solidago alpestris Epipactis latifolia 

* Anthemis Fussii microphylla 
% macrantha Corallorrhiza innata 
* Leucanthem. rotundifol. Ta. Polygonatum verticillatum 
Doronicum austriacum Juncus alpinus 

Columna Luzula maxima 
Senecio Fuchsii albida ce. var. 

nemorensis Carex silvatica 
sp umbrosus 7a. pallescens 
Mulgedium alpinum Carex glauca 
Cirsium Erysithalis pendula 

heterophyllum remota 
Crepis paludosa Calamagrostis montana 
Hieracium sube:esium arundinacea 

bifidum Melica nutans 
Murorum Poa nemoralis 

gi transsilvanicum hybrida 
vulgatum Festuca montana 
prenanthoides Bromus ramosus 
racemosum Glyceria nemoralis 

* Campanula carpatica Ta. Agropyrum caninum 
Pyrola chlorantha Phegopteris Dryopteris 

minor Robertiana 
rotundifolia Aspidium aculeatum c. var. 

Moneses grandiflora Polystichum Filix-mas 
Monotropa Hypopithys spinulosum 
Gentiana Asclepiadea Cystopteris fragilis 

* Pulmonaria rubra sudetica 
Myosotis silvatica Asplenium Filx-foemina 

* Symphitum cordatum 7a, Scolopendrium officinarum 
Scopolina atropoides Equisetum silvaticum. 
Serophularia Scopoli 

D'intre speciile notate ca endemice sau proprii Carpaţilor meri= 
dionali sunt câteva a căror arie geografică se întinde pînă în Carpaţii 

centrali din "Tatra, precum: Aconitum moldavicum, Dentaria glandu- 

losa, Campanula carpatica, Symphateum cordatum şi Lamium cupreum. 

O alta, Adenostyles ajunge şi în Balcani pînă în Macedoniea. Tâte cele 

lalte sunt comune şi se găsesc, mai mult sau mai puţin, în tâtă ariea 

subalpină a Domeniului Florei forestiere europeo-asiatice. 

Numerdsele locuri deschise (livedile, poenile, pajiștile, costele şi 

stâncile descoperite) ce se găsesc în coprinsul zonei pădurilor de Co- 

nifere ofer o vegetaţie ierbacee splendidă prin abondenţa individelor 
şi prin diversitatea formelor numerose subt care se presenteză. Taliea 
lor, în general, este cu mult mai "'naltă şi relativ mai sveltă, compa- 

rativ cu plantele alpine, consistenţa lor mai ierbosă şi mole, foile mai 
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resfirute, florile mai mari şi mai variate în culorile și formele lor. 

Graţie adăpostului şi protecţiei ce au din partea pădurilor şi a văilor 
montane ce le procură o climă cu mai puţine excese, găsim aici cele 

mai multe specii montane ce sunt şi în coprinsul țărilor occidentale 

din regiunea forestieră a Furopei. Și aici formaţiea gramineană 

iarăşi ţine primul loc; alte formaţii vegetale lipsesc, afară numa de 

oarecare mici grupări sporadice ce nu merită acest titlu, aşia că plantele 

ierbacee cu flori colorate sunt împrăştiate în mod neregulat pe câmpul 

de verdeţă. Orehideele, în lunie mai cu seamă, prin formele şi colorile 

bizare ale florilor lor, atrag cu osebire privirea ; urmeză, după aceea, 

multe Ranunculacee, Leguminose, Sinantere şi Campanulacee, unele 

Diantacee, Geraniacee, Genţianacee și Serofulariacee. În fine, plantele 

acestor părţi, prin natura lor, caută deplina lumină solară : sunt plantele 

păsciunilor subalpine, din care enumerăm pe cele mai comune şi 

mai proprii acestei regiuni : 

Anemone narcissiflora 
Ranunculus platanifolius 

aureus 
acris 
Steveni 

* Caltha alpina 
Trollius europăus 

* Aconitum lasianthum 
Nasturtium palustre 
Arabis cerispata 

hirsuta 
* Hesperis nivea 
„ Cardamine rivularis 
Kernera saxatilis 
Biscutella liwvigata 
Helianthemum canum 
Polygala vulgaris 

amarella 
Dianthus superbus 

ză tenuifolius 
ă saxigenus 

Henteri 
Heliosperma quadrifida 

ulpestris 
Silene Antelopum 

i transsilvanica 
Melandrium silvestre 

* Cerastium ciliatum 
Lerchenfeldianum 
triviale 

Mehringia muscosa 
* Scleranthus uncinatus 
Hypericum quadrangulum 

humifusum 
* Geranium alpestre 

lucidum 
palustre 

Linum catharticum 
* Sempervivum assimile 
* Genista oligosperma 
Anthyllis Vulneraria 

za „ caleicola 
Tiifolium frigidum 

badiun 
aureum 
glareosum 

Vicia sepium 
montana 

Onobryehis montana 
Alchemilla acutiloba 
Geum rivale 
Pimpinella magna 

rubra 
* Bupleurum subfalcatum 
Meum athamanticum 
Heracleum Sphondylium 
Laserpitium latitolium 
Pleurospermunm austriacum 
Archangelica officinalis 

* Galium petrieum 
sudeticum 
silvestre 

Knautia longitolia 
Ncabiosa lucida 
Valeriana simplicifolia 
Gnaphalium dioicum 

silvaticum 
Achillea lingulata 

distans 
stricta 

Arnica montana 
Cirsium palustre 

rivulare 
pauciflorum 
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Cirsium oleraceum 
Carduus glaucus 
Centaurea Phrygia 

pseudophrygia 
mollis 

Taraxacum alpinum 
Crepis prăemorsa 
Hieracium aurantiacuni 

ij subauratum 
pratense 
Auricula 

* Phyteuma Vagneri 
Campanula divergens 

glomerata 
Trachelium 
latifolia 
rotundifolia 

Gentiana utriculosa 
ciliata 
obtusifolia 

Polemonium coeruleum 
* Cerinthe alpina Ta. 
Verbascum 'Thapsum 

£ Kanitzianum 
Serophularia rupestris 
Veronica officinalis 
Euphrasia salisburgensis 

Rostkoviana 
stricta 
minima 

Pedicularis Sceptrum Carolini 
campestris 
palustris 

Primula elatior 
suaveolens 

* Cortusa pubens Ta. 
* Plantago capitata 
Blitum Bonus-Henricus 
Rumex arifolius 
Polygonum bistorta 
Thesium alpinum 
Orchis globosa 

speciosa 
sambucina 
maculata 
cordigera 
saccigera 

(ymnadenia conopsea 
albida 

* 

(Uymnadenia o doratissima 
* Orocus banaticus 

Allium montanum 
Colchicum automnale 
Veratrum album 
Eriophorum  latifolium 

polystachium 
Luzula pilosa 

spadicea 
sudetica 

Carex flava 
ornithopoda 
humilis 
montana 
nigra 
panicea 
canescens 
elongata 
brizoides 

Anthoxanthum odoratum 
Agrostis alba 

vulgaris 
Calamagrostis littorea 

* Sesleria Heufleriana 
Deschampsia cespitosa 

flexuosa 
Avena pubescens 

flavescens 
Arrhenatherum elatius 
Briza media 
Poa laxa 

firmula 
compressa 
pratensis 

Molinia cerulea 
Festuca duriuscula 

rubra 
apennina 

Lolium perenne 
Alopecurus pratensis 
Phegopteris polypodioides 
Aspidium Lonehytis 

Sechwartzianum 
Asplenium 'Trichomanes 

ruta-muraria 
adianthum nigrum 

Equisetum limosum 
variegatum 

Lycopodium clavatum 

3l 

Din categoriea plantelor endemice ale Carpaţilor sunt câteva a 

căror arie geogralică ajunge şi în Balcani prin calea munţilor din 

Banat, precum : Caltha alpina, Cerastium cilialum, Sempervivum assi- 

mile, Cerinthe alpina, Cortusa pubens, Pedicularis campestris, Crocus 

banaticus (Gay, non alior.), Sesteria Heufleriana. 
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B. Zona Fagului 

Aspectul, vegetațiea, flora sa. — Pădurile din acestă zonă, 

cum și ale celor din zona Stejarului, diferă prin aspectul lor de pădurile 

destul de caracterictice ale zonei Coniferelor, precum le cunoscu- 

răm. Aspectul pădurilor ce se desfăşiură la polele Coniferelor are alt 

caracter ce resultă din forma arborilor, avend trunchiul şi ramurile 
flexuose, ramificaţiea destul de repetată şi divaricată ce constitueşte o 
coronă de aspect retiform, globoidă sau ovoidă, îmbrăcată cu foi late, 

moi, de un verde deschis şi vesel ce dau o umbră diafană, foi neper- 

sistente şi ce se sculură pe fiecare an tomna. 

Dintre arborii care acoperă regiunea n6stră montană inferioră şi 
o parte din dealurile înalte, Fagul (/ugus silvatica) este acela ce ex- 

primă mai mult fisionomiea vegetației forestiere zonale prin popula- 

țiea sa predominantă. EI este, totdeodată, şi arborul nostru forestier 

ce exige cea mai lungă periodă de vegetaţie, comparativ cu consorţii 

sti, pentrucare are necesitate de un climat temperat'ee depinde sau se 

apropie de cel maritim european. De aceea, privit în ariea sa gene- 

rală, el ocupă numa 'jumetatea despre vest a Europei ce se apropie 

de Atlantic şi în care găseşte acea climă moderată ce i procură, pen- 

tru vegetaţie, o periodă de 5-6 luni co temperatură medie ce nu 

scade subt + 5*G. Nu suportă clima frigurosă şi nu se întinde în re- 

giunea septentrională ; apoi, avend necesitate şi de oarecare udătură, 

se teme de climatul continental, de seceta şi arşiţa meridională, evi- 

tând regiunile şi ţările unde domineză atare climă. "Toema de aceea 
vedem cum limita sa orientală se desineză prin acea linie curbă ce 

incepe din Norvegiea meridională, mai sus de Christianiea, trece prin 

Suediea meridională, şi se dirigeză spre Koenigsberg ; de aci, cam pe 

frontiera Poloniei despre Rusiea, trece prin Podoliea şi Basarabiea de 

sus, intră în Moldova pe la laşi, se dirigeză spre Bacău, Agiud, Odo- 

beşti, apoi în Munteniea şi Olteniea pe subt regiunea montană şi trece 

în Serbiea pe la Negotin, urmând în Bulgariea laturile Balcanilor spre 

marea Neagră şi în Asiea laturea meridională a Caucazilor spre Cas- 

pica !. Acestă disposiţie ne explică pentru ce Fagul în Româniea se 

menţine numa în regiunea montană inferioră de unde descinde şi pe 

dealurile înalte pînă pe la 550 sau 500 metre altitudine. În Dobrogea 

Fagul lipseşte cu totul, căci în acestă provincie cei mai 'nalţi munţi, 

neşte creste granitice, n'ating chiar altitudinea de 450 metre. 
Limita sa superidră, forte neregulată prin amestecul şi întreru- 

1. 0, Drude. Atlas Pflanzenverbreitung, charta No. IV. — Gotha 1887. 
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perile Bradului şi Moliftului, nu se desineză cu limpeditatea ce carac- 
teriseză zona Coniferelor în partea sa superidră. După cum clima lo- 

cală este mai mult sau mai puţin blândă, Fagul la noi ajunge pînă 

la 1360 melre, chiar 1490 metre (pe Paring), sau pină la 1250 metre, 

de ordinar. În 'Transilvaniea, ţară mai septentrională, unde laturile 
marilor munţi privesc spre nord, limita superioră a Fagului ajunge 

numa la 1290 metre ! sau la 19270 metre?. Pe acestă limită, prin rări- 

şiuri şi pe terâmuri umede, se desineză un arbore ce, prin aspectul seu 

argintiu, prin ramurile sale albe, mlădiose, aplecate de amentele şi de 

mişcătorele sale foi, are un port grațios şi pitoresc: este Mesteacănul 

(Betula vevrucosa Ehrh. şi B. pubescens Ehrh.). În mici grupe isolate 

şi împrăştiat în puţină întindere prin Olteniea, sau mai întins ceva 

în Munteniea, devine păduros in Moldova, mai cu seamă în Bacău 

şi în Neamţu, acolo unde Fagul nu sue, şi ia o mare întindere, fără a 

constitui pădure lată şi desă; în Olteniea şi in Munteniea are taliea 

modestă, pe când în Moldova ajunge gros şi măreț, în ciuda Fagului 

care aci se ţine mai pe jos şi este redus la individe de ordinar scun- 

dace, grose şi tortuose. Fagul în Munteniea și mai cu seamă în Olteniea 

este de un port adesea drept, forte înalt şi ia grosimi puternice. 

Ariea ce constitue fiecare din aceste două genuri de arbori, la 

noi, se pote compara, în mod schematic, cu figura a dout triangule 

izoscele forte prelungi, așşedate alături şi in mod invers : unul avend 
baza în Mehedinţi spre Banat şi virful spre Fălticeni în Suceava, re- 
presentând dominaţiea Fagului ; cel lalt, avend baza în Suceava, între 

Fag şi Molilt, şi îndreptânduşi virful în Olteniea între Baea-de-Aramă 

şi Cloşani representând Mesteacănul. 

Multa desvoltare a Mesteacănului în Moldova se datoreşte na- 

turei acestui arbore ce preferă climatul răce al părţilor despre nord-est 

şi care, ast-fel, de la limita orientală a Fagului, se întinde pină în La- 

poniea, în Husiea centrală şi în Siberiea pînă spre Kamcealea. În Ar- 

monie cu Fagul care, la noi, ocupă mai mult partea montană despre 

sud-vest a ţărei2, Mesteacănul ia o întindere mai însemnată în Moldova, 

acolo unde Fagul se răreşte şinu pote suporta asprimile climatului con- 

linental. Pote, precum se dice, că Mesteacănuliîn Moldova a luat multa 
sa desvoltare şi în urma marilor devastări ale pădurilor de Molift 

1. A. Grisebach loco cit. p. 247. 
2. L. Simkovici, Enumeratio Florae transsilvanice vasculose p. 486, -. 

pesta 1886, 

3. Dr. 04 Drude a comis oerdre dicând că Fagul „nu crește în Valachiea“. Ved, 

Manuel de Gtographie botanique traducţia francesa de G, Poirault, fase, 8, 9 şi 10 p, 337, 
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ce au avut loc aci—acum câteva decimi de ani—putend astfel afla loc 

liber, terâm şi climat priineios cum el exige. 
Limita inferioră a Pagului este şi mai puţin demarcată; totuşi. 

la noi, ca desişi, ea pădure, ea se opreşte pe la 500 sau 550 metre 
altitudine, foră a considera frecuentele sale grupări: mici şi izolările 

numerose ce se lasă şi mai în jos. 

Pe când zona Fagului este ornată în limita sa superidră cu gra- 

țiosul şi uşiurelul Mesteacăn, în limita sa inferioră Carpinul (Carpinus 

Betulus), austerul şi greoiul consorţiu de familie al Fagului, ia o parte 

însemnată la noi, ca şi în 'Lransilvaniea. Carpinul, însă, descinde şi în 

pădurile zonei Stejarului pînă în regiunea câmpiilor, precum îl vedem 

de la Posada și Comarnic pină la Comana în Vlaşca. 

Ca arbori de o importanţă secundară, mai mult sau mai puţin 

izolaţi, în zona Fagului se enumeră: Paltinul (Acer Pseudoplatanus) 

totdeauna isolat, Moşdreanul sau Frasinul de munte (Prazinus Ornus) 

arbore montan mediteranean intrat prin Mehedinţi pină la Coziea ; 

pe când în Munteniea şi Moldova el lipseşte, cel puţin din parte-ne 
nu'l am aflat prin aceste părţi. În munţii din Dobrogea, pe ia Greci şi 

Babadagh, Moşdreannl există asemenea. Un arbust montan medite- 

ranean ce la noi apare iarăşi în Olteniea pe stânci în regiunea inferioră 

a Fagului este Liliacul (Syringa vulgaris), în stare spontanee la Ver- 

ciorova, prin Valea Cernei la gura 'Lesnei şi la Tismana desupra grotei. 

Teii de munte (Pilia vulgaris, 1. palida, T. flava) îi găsim în mic 

numer şi prin puţine locuri; mai freeuent găsim Sorbul (Sorbus tormi- 

nalis), Scoruşiul păsărese (Sorbus Aucuparia). | 

Arbuşlii noştri ce aparţin cu osebire acestei zone sunt : Daphne 

Mezeveum, Evonymus latifolius, Lonicera Xylosteam, Cytisus nigri- 

cans, Rhammnus tinetoria, hh. Lrangula, Rosa arvensis, Lubus hirtus, 

PR. suleatus, h. plicatus, Cvloneaster integerrima, C. nigra care şi în 

Dobrogea există pe muntele "Puţuiatu, Spireea ulmifolia şi varietatea 

bamatica, Sp. Aruncus (in Moldova numa) şi Sp. Uimaria. Prin văile 

montane pe albiea riurilor găsim în multe locuri, în Munteniea mai 

cu seamă, Alnus incana, Salir Reichardii, S. silesiaca, S. rubra, 8. 

viminalis si Myricaria germaniea ce tormeză numerose bifexiga pe 
pruntişiul apelor. 

a. — Plantele ierbacee nemorale sau silvice ce se găsese în 2ona 

Fagului din Homâniea: mp NON 

Thalictrum aquilegitoliuim Anemone ntinorosa 
Hepatica triloba ranunculoides 

+ transsilvanica Ranunculus auricomus 
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Ranunculus lanuginosus 
* Helleborus odorus 
Isopyrum thalictroides 

„ Cardamine impatiens 
silvatica 

Dentaria bulbitera 
Viola silvestris c. 

* Silene nemoralis 
viridiflora, 

Stellaria nemorum 
Holostea 

* Cerastium silvaticum 
Mehringia trinerviu 

d pendula 
Geranium Phwum 

Robertianum 
lucidum 
macrorrhizum 

Orobus vernus 
*  levigatus 
Waldsteinia geoides 
Epilobium montanum 
Cireza lutetiana 

* Saxifraga Heulteli 
Chrysosplenium alternifoliun 
Sanicula europa 
FEgvpodium Podagraria 
Lasexpitium Arehangelica 
Libanotis montana 

€ leiocarpă 
Chserophyllum Villarsii 

aromaticum 
Physospermum aquilegitolium 
Asperula odorata 

taurina 
* Galium Kitaibelanum 
E dacicum 
i pseudoaristatum 

rotunditolium 
vernum 

Valeriana sambucifolia 
Adoxa Moschatellina 

* Kuautia Drymeja 
Scabiosa Columbaria et var. banat. 

Dipsacus pilosus 
Petasites officinalis 
Eupatorium cannabinum 

* Senecio rupestris 
* Deleckia speciosa 
* Anthemis macrautha 
* Pyrethrum macrophyllumn 

corymbosum et var. 
* Carduus glaucus 
Prenanthes purpurea 
Lactuca muralis 
Lapsana communis 

glandulosa 
Aposeris fotida 

variet, 

Campanula Trachelium 

Bă 

' Hieraciuni- murorun 
pPrRcox 

vuleatum 

Urosseckii 
rapunculoides 

* Symphiandra Wanneri 
Pyrola chlorantha 

secunda 
Symphitum tuberosum 
Cynoglossum. montanum 
Convolvulus silvaticus 
Atropa Delladona 
Digitalis ambigua 
Veronica urticzetolia 
Melampyrum nemorosum 

Bihariense 
Salvia glutinosa 
Calamintha officinalis. 
Melitis Melissophyllum 
Galeopsis Tetrachit 

speciosa 
Strachys silvatica 
Euphorbia amygdaloides 
Merecurialis perennis 
Asarum europieum 
Listera ovata 
Neottia Nidus-avis 
Epipogon aphyllum 
Cypripedium Calceolus 
Streptopus amplexifolius 
Paris quadritolia 
Majanthemum. bitolium 
Thamus communis 
Lilium Martagon 
Allium ursinum 

montanumn 
Carex Hornschuchiana 

brevicolis 
depauperata 
divulsa 

Lasiagrostis Calamagrostis 
Melica uniflora 
Poa nemoralis 
Molinia; ewrule: 
Festuea heterophylla 

xanthina, 
montana 
gigantea 

Brachypodium silvaticum 
Hordeum europeum 
Arum maculatum 
Polypodium vulgare 
Aspidium augulure 

Filix mas 
caneasicum 

Struthiopteris germanică 
Selaginella helvetica 
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Speciile marcate cu asterisc sunt endemice sau proprii ce se 

găsese numa în coprinsul țărilor dacice, afară de câteva a cărora arie 
geografică trece şi d'incolo de Dunăre spre Balcani, precum: Anautia 

Drymeja, Teleckia speciosa, Senecio vupestris, Anthemis macrantha, 

Pyvethrum macrophyllum, Campanula  (rosseckii, Symphiandra 

Wanneri. — Comparativ cu cele nemorale din zona Coniferelor, a- 

cestea sunt mai numerose, grație climatului regional mai priincios şi, 

umbrei mai deschise ce se găseşte subt arborii acestor păduri. Cele 
mai multe din cele ce inregistrarăm sunt cu totul de domeniul Fagu- 

lui; câteva pătrund în zona Coniferelor, altele descind în pădurile Ste- 

jarului pînă în părţile de jos ale acestora. 

b. — Enumerăm aici speciile ievbacee şi sufrutescente pratense din 

domeniul zonei Fagului şi care stau prin locurile deschise pe stânci, 

pe poeni sau livedi, sau prin rărişi de miei tufişiuri. 'Trebue notat că 
plantele din acestă categorie sunt mai puţin constante prin staţiea lor 

căci multe din cele saxicole devin oarecum şi nemorale. Dar tote 

aceste specii, ca şi cele precedente, aparţin regiunei montane infe- 

riore: 

Thalictrum foţidum Hypericum quadrangulum 
Aconitum variegatum tetrapterum 
Arabis sagittata i Rochelii 

hirsuta montanunm 
- Hornungiana hirsutum 
2 petrogena Geranium pratense 

procurrens * Sempervivum Heuffeli 
Cardamine hirsuta Anthyllis Vulmeraria 

amara * Greum Allepicum 
Hesperis inodora Epilobium angustifolium 
Erysimum aureum collinum 

a banaticum roseum 
Lunaria biennis 
Vesicaria grieca 
Alyssum edentulum 
Peltaria alliacea 
ARthionema saxatile 

* Viola Jooi 
* Dianthus trifasciculatus 
i glabriusculus 

deltoides 

“d petreus 
* Silene petrzea 

nutans 

chlorantha 
% flavescens 
- Lerchenfeldiana 
Cerastium vulgatum 
Stellaria graminea 
Hypericum commutatum 

* Naxifraga Rocheliana 
Bupleurum falcatum 

* Seseli rigidum 
gracile 

Gnidium apioides 
* Athamanta hungarica 
Angelica silvestris 

montana 
“Ethusa cynapium 
Laserpitium latifoliun 

* Silaus Rochelii 
* Asperula ciliata 
Galium erectum 

valantoides 
Tussilago Farfara 
Bellis perennis 
Solidago angustitolia 
Unaphalium uliginosum 
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Gnaphalium silvaticum 
* Anthemis macrantha 
Cineraria spathulitolia 

* Carlina breviaristata 
Carduus Personata 

candicans 
crispus 

Cirsium oleraceum 
Centaurea Scabiosa 
Hypocheris glabra 
Picris crepoides 
Hieracium Pilosella 

Ă ramosum 
boreale 
umbellatum 

Campanula cervicaria 
glomerata 
patula, 

Adenophora liliflora 
Calluna vulgaris 
Myosotis palustris 
Verbascum thapsitorme 

glabratum et variet. 
* Linaria transsilvanica 
Serophularia Scopoli 
Veronica crinita 

sa Bachofenii 
* Pedicularis campestris 
Rhinanthus minor 
Euphrasia Rostkoviana 
Orobanche rubens 
Origanum Barcense 
Thymus Cham:edrys 

alpestris 
ii COMoOsus 
* Mieromeria Pulegium 
Calamintha Patavina 
Clinopodium vulgare 
Melissa oficinalis 

* Lamium bithynicum 
Galeopsis pubescens 
Betonica officinalis 

1 (Wu) = 

Teucrium montanum 
Globularia Willkommii 
Armeria elongata 
Primula acaulis 

officinalis 
Auricula 

Rumex obtusifolius 
viridis 
arifolius 

Aristolochia pallida 
Parietaria erecta 
Orchis coriophora 

militaris 

speciosa 
maculata 

Platantherz bitfoha 
(Gymnadenia odoratissima 
Cephalanthera rubra 

ensifolia 
Epipactis latifolia 
Allium flavum 
Juncus Rochelianus 
Carex ferruginea 

transsilvanica 
canescens 
paradoxa 

Scirpus compressus 
Heleocharis carniolica 
Aira flexuosa 

capillaris 
Avena decora 

favescens 
Poa compressa 
Cynosurus echinatus 
Festuca elatior 

arundinacea 
'riticum caninum 
Botrychium matricarixefolium 
Pteris aquilina 
Struthiopteris germanica 
Equisetum specii diverse, 

Din cele marcate ca specii proprii sau endemice dacice, unele 

se întind şi în Balcani, precum: Arabis procurrens, Dianthus trifasci- 

culatus, D. petreus, Silene flavescens, S. Lerchenfeldiana, Mahringia 

pendula, Silaus Rochelii, Anthemis macrantha, Seseli rigidum, Sempervi- 

vum Heufţeli, Pedicularis campestris, Lamium bithunicum si Juncus 

Rochelianus, tote specii banatico-olteneșşti ce nu trec în Munteniea şi 
Moldova. Dacă considerăm regiunea montană inferioră din Olteniea 

şi din Banat ca prelungire a Balcanilor pe la polele lanţului Carpatic 

propriu-dis, care incepe din partea Caransebeşului şi constitue culmea 

cea mare de munţi pe frontiera transilvanico-românâscă, nu putem 
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lipsi de a considera şi aceste plante — ca multe altele, precum vom 

vedea — drept specii medileraneane balcanice sau orientale. Intre 

acestea, ca raritate, urmeză să amintim pe Vesicaria Graeeca, specie 

cunoscută în Dalmaţiea şi Greciea, aflată la noi prin Vâlcea pe subt 
munţii Coziei. Altele se ţin numa în Moldova şi ariea lor se întinde 

pină în Bucovina şi Galiţiea: Dianthus glabriusculus, Carduus glaucus, 

Geum Allepicum, sau păşind şi în Caucazi, precum este Frysimum au- 

eum. D'intre cele generale, în acestă regiune, ca raritâți florale, sem- 

nalăm: Galium valantoides, stătător numa în Caueazii subalpini de la 

Narzama şi la noi in valea Oltului de la Coziea în sus şi în valea M6- 

năstirei Bistriţa, Veronica Bachofeni ce nu este de cât V. grandis 
Fisch. (!) ce stă în Siberiea baicalică şi la noi in valea Oltului pe la 

Călimăneşti şi în munţii Cernei despre Mehadiea. Acestea lipsesc în 

peninsula balcanică. 

Dintre Ferege, aici mai puţin numerose, speciea de remarcat 

este Pteris aquilina a cărei zonă de vegetaţie în unelocuri ajunge pină 

lingă regiunea alpină. În Mehedinţi pe plaiurile Ciolanului, Osliei şi 

Pulzului, pe Paringu şi pe munţii Horezu în Vâlcea, acestă Feregă ia 

înălţimea de o statură de om şi constitue dese şi numerâse tufişiuri la 
umbra căror adesea Urşii işi fac de adăpost, pindind stinele din a- 

propiere. 

Ca privire generală asupra tutulor speciilor nostre enumerate 

in coprinsul regiunei montane inferidre remarcăm — şi e natural — 

lipsa de specii polare arctice ce sunt în legătură numa cu înaltele 

nostre regiuni alpine. Afară de acelea ce pot fi considerate ca medi- 

teraneane, precum vedurăm, tote cele lalte specii fac parte numa din 

Domeniul !lorei forestiere europeico-asiatice aşia că ariea lor ge- 

nerală, în acest domeniu, se întinde de la o parte pină la cea laltă, 

trecend pe la noi. Câteva, însă, fac oarecare excepţie în privința 

acesta, prin ariea lor mai redusă şi situată între occident şi partea 

nostră, precum: Ranunculus lanuginosus, Thalictrum [otidum, Aconi- 

tum cariegatum, Cardamine silvatica, Peltaria alliacea, Silene viridi- 

flora. Hypericum montanum, (reranium pratense, G. macrorrhizum, Epi- 

lobium collinum, Galium erectum, Dipsacus pilosus, Bellis perennis, Car- 

duus Lersonata, Cirsium oleraceum, Centaurea Seabiosa, Aposeris fa- 

tida, Picris crepoides, Ilieracium precox, Symphitum tuberosum, Cuyno- 

“lossum montanum, Verbascum thapsiforme, Orobanche rubens, Primula 

officinalis, P. suaveotens, P. Auricula, Rumex viridis, R. arifolius, Fes- 

luca heterophilla, F. arundinacea, Carex ferruginea ; sau care din păr- 

țile nostre se întind mai cu seamă în orient, spre Siberiea, Caucaziea 
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sau Persiea etc. precum: Silene chlorantha, Geum Allepicum, Lapsana 

glandulosa, Carduus candicaus, Adenophora liliiflora, Calamintha of fi- 

cinalis,  Kuphorbia amuygdaloides ; căteva ţin de Flora meditera- 

neană, precum: Lunaria biennis, Vesicaria greca, Melissa officinalis, 

Melitis  Melissophuyllum, Globularia  Willhommii, Aristolochia pallida, 

Streptopus umplezifolius, Erytronium dens canis, Lasiagrostis Cala= 
magrostis. 

C. Zona Stejarului 

Aspectul, vegetațiea, formaţiile, flora. —ka coprinde totă regiu- 

nea dealurilor din Olteniea, Munteniea şi Moldova; descinde în regiunea 
câmpiilor danubiane pină unde pădurile sale, după numerâse între- 

ruperi, parcelări şi isolări diverse, înceleză şi cedeză locul zonei şesuri- 

lor danubiale. De și în realitate cam dificil este stabilirea cate- 

gorică a unei linie de demareaţie între aceste două zone, totuşi 

se pote dice, în mod general, că unde câmpiile nostre au încetat de a 

mai presenta oarecare înălţime cu undulaţii, eu rădicături şi adincături, 
unde ele au devenit inferidre, cu totul intinse şi plane, acolo pădurile 

Stejarului înceteză cu totul şi stepele lomâniei apar cu fisionomiea şi 

caracterele ce le apartin. Astfel, oarecare părţi din lunga terasă danu- 

bială, vastul bărăgan din Muntenia şi şesurile din Dobrogea meridio- 

nală ne presenteză tabloul stepelor; pe când părţile danubiale rădicate, 

avend undulaţii de dealuri şi văi, precum sunt cele dintre Dunărea 
Mehedinţului şi Jiu, cele d'intre Olt şi Argeşiu ce coprinde districtele 

Oltul, 'Teleormanu şi Vlaşea, asemenea şi cele dintre Siret şi Prut în 
Moldova inferidră, afară de Covurlui, sunt acoperite cu numerose şi 

intinse păduri ce iau numele de /umbrave. Din cauza dealurilor ce se 

desfăşiură pe o mai mare întindere în Olteniea şi în Moldova, zona Ste- 

jarului în aceste provincii, relativ, este cu mult mai desvoltată. În Do- 

brogea puţinele sale păduri se găsesc numa în partea sa muntosă 

dintre Măcin, Tulcea şi Babadag. 

Climatul cu osebire favorabil ce domineză în întinderea acesta 

a ţărei, conformaţiea topografică şi composiţiea solului îmbunătăţit 
prin presenţa pădurilor, lemnele pentru consumaţie, pentru construc- 

ţie şi pentru industriile omului aici fiind la îndemină, locurile deschise 
pentru finaţe şi păsciuni cu osebire favorabile culturei au făcut ca zona 
acâsta să fie cu preferenţă alesă pentru stabilirea populaţiei nostre şi pen- 

tru agricultură. Viile şi pometurile, aceste daruri divine, aici, mai 

mult ca oriunde, găsesc condiţiile telurice şi climatice cele mai priin- 

ciose ; ele ocup un rang destul de insemnat in clasificaţiea culturilor 
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ce se fac la noi. Dar, progresul populaţiei, multiplicitatea diverselor 

sale necesităţi domestice, industriale şi lăţirea agriculturei au făcut 
ca pădurile acestei zone să fie cele mai sacrificate şi aspectul gene- 

ral al vegetației sale să ia modificări insemnate prin avintul cultu- 
rei şi al populaţiei ce se substituesc mereu operei primitive a na- 

turei, pe când cele lalte zone işi conserveză aprope intactă zestrea lor 
primitivă. 

Prin Stejar, subt raportul botanicei geografice, se înţelege for- 

maţiea vegetală ce consistă din speciile principale de Quercus ce pre- 

domină şi ce se află la noi; astfel sunt: Gorunul sau Tufanul (9. Ro- 
bur a. L. sau (). pedunculata Ehrh.), Stejarul ((. sessiliflora Sm.), Gir- 

niţa (Q. conferta Kit.) şi Cerul (0. Cerris L.) specii care lac esenţa pă- 

durilor acestei zone. — Gorunul şi Stejarul propriu-dis staţioneză cu 

osebire pe înălţimele dealurilor; Gorunul, în unelocuri, chiar depăseşte 

frontiera sa comună, ajungind pînă aprope de Brad; cei doi din urmă 

staţioneză de preferență în regiunea câmpiilor şi ascind puţin dea- 

lurile mari. 

O mulţime de alţi arbori înalţi se asocieză cu esenţa Stejarului. 

Cei mai comuni sunt: Carpinul (Carpinus Betulus), Ulmul (Ulmus 

campestris), Vinjul sau Vilnişiul ( Ulmus pedunculata), "Teiul alb (Dilie 

tomentosa), Aţarul (Acer platanoides), Jugastrul (Acer campestre), Fra- 
sinul (Frazinus excelsior), Plopul de pădure (Populus tremula). Într' ua 

mod cu totul sporadic iau âncă parte şi Cireşul de pădure (Cerasus 

Avium), Scoruşiul (Sorbus domestica), Sorbul (Sorbus torminalis, Ș. Aria 
şi $. intermedia), Perul pădureţ, (Pyrus communis silvestris) şi Merul 
pădure sau Coricovul (Ma/us silvestris). 

Nucul (Juglans regia), arbore din Domeniul Florei Orientului, se 

găseşte în stare spontanee în regiunea nosră montană inferioră, la p6- 

lele Fagului, în Olteniea, constituind în unelocuri grupări mici, dar nu 

pădure, ceea ce se pote vedea în Valea Bahnei, la Cloşani pe Motru- 

mare şi pe Motru-sec, la Tismana, pe Jiu la polele munţilor de la Bum- 

beşti şi în Valea Oltului pe la Coziea; asemenea şi în regiunea păduri- 

lor din Dobrogea unde este destul de frecuent. În Munteniea şi Mol- 

dova este cu mult mai rar în starea sălbatică. La noi, nu atât pentru 

lemnul seu cât pentru fructele sale utile uzului casnic, acest ar- 

bore este căutat şi respândit prin cultură. EI preferă cu osebire înălţi- 
mele mici, declivitatea dealurilor şi viile, evitând locurile josnice şi de 
luncă. — Castanul (Castanea vulgaris), la noi forte rar, este introdus 

şi întreţinut prin cultură, Puţinii arbori bătrâni ce am găsit pe la Tis- 
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mana şi pe la Mânăstirea Horezu se consideră a fi puşi de călugării 

sau de editicatorii acestor mânăstiri. 

De remarcat sunt trei specii rare la noi, din care : Carpinus dui- 

nensis dis Stineac, arbore de talie mediocră ce aparţine de Domeniul 

Florei mediterancane centrale şi Corylus Colurna destul de comun în 

peninsula balcanică, se găsesc numa în Mehedinţi spre Vârciorova 

şi Banat, apoi Pyrus elwagnifolia ce există numa in Dobrogea şi în 
Crimeea. 

Un arbore silvic, la noi destul de comun şi care se ţine de pă- 

durile mici pe la poalele dealurilor şi la câmpiile nostre este Glădi- 
şiul (Acer tataricum), arbor al regiunei australe mediteraneane ce din 

Carnioliea, prin regiunea danubială şi Rusiea meridională, ajunge pină 

in America şi în Caucaziea. 

Ca arbori de înălţime mediocră ce intră în composiţiea păduri- 

lor n6stre inferidre enumerăm âncă: Verigarul (Rhamnus catharticus), 

Alunii (Corylus Avellana şi C. tubulosa), Păducelul (Crataegus penta- 
gina), Cornul (Cornus maus), Sângerul (Cornus sanguinea), Socul (Sm- 

bucus niger), şi Călinul (Viburnum Opulus). În amestec, mai mult sau 

puţin, cu Girniţă mică, cu Tei, Jugastru şi cu Glădişi ei constituesc 

acele păduri mici şi îndesate numite tuferişiuri sau desişiuri isolate 
sau împresmuind marginea dum bravelor. Nu mai puţin, în acest ames- 

lec sau prin rărişiurile sale, iau âncă parte şi arbuşti ca: Clocotişiul 

(Staphyllea pinnata), Salba-mole (vonymus europoeus şi E. verruco- 
sus), Droburile (Cytisus leucanthus, C. elongatus), Dirmoxinul (Vibur- 

num Lantana) şi Lemnul-cânesc ( Ligustrum vulgare ). Doi arbuşti 

scandenţi forte frecuenţi în aceste păduri sunt Curpenul (Cematis Vi- 

talba) şi Viţa sălbatică sau Aguridaru (VWitis silvatica). Enume&răm aici 

şi puţinele nostre Loranthacee: Vescul (Viscum album) şi Vescul-Ste- 

jarului (Loranthus europeus); cel d'ânteiu comun în totă Europa tem- 

perată prin pădurile dealurilor şi pe lingă vii, parasitie pe Perii şi 

Merii pădureţi ; cel d'aldoilea pe Stejari în mijlocul dealurilor, mai 

puţin comun; ambii proprii de regiunei Europei meridionale. 
Adesea arbuştii spinoşi, denumiți Mărăeini sau Spini, precum 

Porumbarul (Prunus spinosa) şi Păducelul-mic (Crataegus monogyna), 
se adaogă la desişiul şi la prelungirea marginelor acestor păduri pe 

coste sau la câmpuri; scundacele lor individe prin armele lor servesc 

de apărare în contra vitelor. Din categoriea arbuștilor ghimpoşi ur- 

meză să facem menţiune de diversele specii de Muri (Rubus) şi de 
Măcieşi sau Rugi (Rosa). Explorările şi studiul amenunţit al speciilor 

ce aparţin acestor din urmă două genuri âncă lasă de dorit pentru flora 
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țerci nostre, Un alt arbust ghimpos este şi Berberis vulgaris care, din 

fericire, pe la noi există forte rar în starea selbatică şi ar trebui chiar 

să fie proh:bit din cultură în ţera nostră, el care este, cum se se ştie, 

prejudiţiabil culturei cerealelor, fiind sediul actului dis stadiul de Zri- 

dium Berberidis al evoluţiei Fungei parasitare Puccinia graminis ale 

cărei teleutospore determină mălura grânelor. 

Ca formaţii forestiere ce “şi au firma lor parliculară găsim 

âncă în ţera nostră şi acele grupe deosebite ce se numesc aninişi 
şi zdivoi. 

Aninişiul este constituit din speciile Aninului numite Alnus glu- 

linosa şi A. incana, arbori înalţi ce staţioneză pe aluviul unor riuri sau 

prin depresiile josnice aşternute cu terâm turbos sau limonos depus 

de apele ce le percurg. Ei întocmesc grupe sau mici păduri, rareori 

isolate, mai adesea în consorţiu cu Sălciile şi Plopii. Cel d'ântâiu pre- 

fără regiunea inferioră a zonei Stejarului, pe când cel d'al doilea se 

menţine în regiunea montană. 
Zăvoiul (Salicetum ) este pădure cu aspectul diferit de cum este 

al celor lalte şi a cărei formaţie caracteristică se datoreşte diverselor 
specii de Sălcii (Saliz) însoţite de Plopul-alb sau Pluta (Populus alba 

şi P. canescens) cum şi de Plopul-de-luncă ( Populus nigra), arbori şi ar- 
buşti ce constituesc esenţa acestor păduri care difer prin aspectul 

foilor lor adesea argintiu sau de un verde deschis. Neşte arbuşti cu 

foile m&nunte, cenuşii sau argintii din Eleagnacee: Hippophaă rham- 

noides, şi din "Tamaricacee : Myricaria germanica şi 'Tamariz Pallasii 
se ţin de pulpana zăvoiurilor, pe de laturi sau prin rărişiul lor, dar 

totdeauna pe pruntişiul apelor. La noi zăvoiurile sunt numerose 

şi abundeză în tote văile şi luncile ce însoțesc matea riurilor n6s- 
tre din regiunea montană pină în albiea Dunărei unde iau desvol- 

tarea cea mai însemnată. Asemenea, studiul amenunţit şi complect 

al diferitelor specii de Sălcii ce pot fi în țera nostră lasă iarăşi mult 

de dorit. 

Speciile de plante ierbacee ce intră în Flora zonei Stejarului a 

țăre n6stre sunt cu mult mai numerâse de cum în cele precedente. 

Subt raportul staţiei lor, găsim şi aici doă categorii: plante ierbacee 

silvice sau nemorale și plante campestre. 
1. Plantele ierbacee silvice sau nemorale ce staționeză în zona Ste- 

jarului. — D'intre acestea unele sunt comune, fiind aflate cam în totă 

intinderea acestei zone la noi; altele sunt localizate numa în oarecare 

intindere din acestă zonă. 
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a. Speciile silvice sau nemorale comune : 

Anemone ranunculoides 
Ranunculus auricomus 
Ficaria ranunculoides 
Isopyrum thalictroides 

* Pwonia romanică 
Chelidonium majus 
Arabis 'Lurita 
Cardamine amara 

impatiens 
Dentaria bulbitera 

“Alliaria otficinalis 
Lunaria annua 
Corydalis Marschalliana 

solida 
Viola scotophylla 

mirabilis 
silvestris 

Silene nemoralis 
Cerastium silvaticum 
Stellaria media 

slauca 
Geranium Columbinum 

divaricatum 
Ţrifolium medium 

expansum 
diftusum 

Vicia cassubica 
dumetorum 

Lathyrus sphericus 
Hallernsteinii 

* Orobus variegatus 
niger 

Geum urbanum 
Egopodium Podagraria 
Carum Bulbocastanum 
Vorilis Anthriscus 
Anthriscus silvestris 

nemorosa 
Cerefoliun 
trichosperma 

Chaerophyllum temulum 
bulbosum 

Hedera Helix 
Asperula taurina 

odorata 
galioides 

Galium elatum 
Pyrethrum corymbosuin 
Doronicum hungar jeuIn 
Lappa tomentosa 
Cirsium nemorale 

Lactuca Chaixii 

Campanula Rapunculus 

Lithosp. purpuro-cceruleum 
Pulmonaria officinalis 

obscura 
Myosotis sparsitlora 
Symphitum tuberosum 
Solanum Dulcamara 
Physalis Alkekengi 
Scrophularia nodosa 
Melampyrum. cristatum 
Lathrea squamaria 
Clinopodium vulgare 
Nepeta nuda 
Glechoma hederacea 

hirsuta 
Lamium maculatum 
Stachys silvatica 
Galeobdolon luteum 
Scutellaria altissima 
Brunella grandiflora 
Lysimachia punctata 

vulgaris 
Nummularia 

Chenopodium hybridum 
Rumex conglomeratus 
Polygonum Convolvulus 

dumetorum 
Azarum europzeum 
Urtica dioica 
Orchis purpurea 
Cephalanthera pallens 
Epipactis latifolia 

rubiginosa 
Asparagus tenuifolius 
Convallaria majalis 
Polygonatum officinale 

multi florum 
latifolium 

Fritillaria tenella 
(agea lutea 
Scilla bifolia 
Allium ursinum 
Imzula multiflora 
Scirpus silvaticus 
Carex pilosa 

muricata 
virens 
vulpina 

Melica unifiora 
Festuca vaginata 
Brachypodium silvaticum 

rupestre 
DBromus asper 
Equisetum 'Telmateja 
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b. Speciile nemorale sau silvice ale zonei Stejarului ce se gă- 
sesc localizate precum urmeză. 

În Oltenia : 

Ranunculus constantinopolitanus  Cephalorrhinchus hispidus 
* Helleborus dumetorum * Campanula Wellandi 
Greranium pyrenaicum Scutellaria albida 

* Trifolium Sarosienze Aristolochia pallida 
Coronilla emeroides Luzula Forșteri 
Vicia truncatula Carex Michelii 
Pisum elatius depauperata 

* Orobus ochroleucus brevicolis 
Physospermum aquilegifolium Milium vernale 

* Knautia Drymeja Piptatherum holciforme 
Senecio erraticus Melica altissima 

* Hieracium hungaricum Aira capillaris 
Lactuca perennis Agropyrum panormitanum 

În Olteniea şi Munteniea : 

Orobus aureus Potentilla micrantha 
variegatus * (Enanthe banatica 

Aremonia agrimonoides huscus aculeatus 

În Munteniea : 

Corydalis pumila Piptatherum paradoxum 
Orobus versicolor Arum orientale 
Carpesium cernuum Cynoglosum pallidiflorum 

* Myosotis getica * Ornithogalum Skorpili 
* Convolvulus silvaticus * Melica picta 
Milium etfusum Ophioglossum vulgeatum. 

În Munteniea şi Moldova : 

Anemone silvestris Tulipa silvestris 
Leonurus villosus Biebersteiniana 

În Dobrogea : 

* Cerastium bulgaricum Symphitum tauri cun 
Hieracium foliosum 

In Dobrogea şi Moldova: 

Orchis ȘSimia * Nectaroscordum bulgaricum 

În Olteniea şi Dobrogea : 

Silene pilosa Symphitum ottomanum 
* Coronilla elegans (acesta vine şi în Moldova 
Siler trilobum inferioră). 
Physocaulos nodosus 
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2. Plantele ierbacee campestre din zona Stejarului. — În coprin- 

sul acestei zone avem să examinăm şi vegetaţiea locurilor deschise, 

uscate şi situate p'intre întinderile de păduri sau pe la marginea lor, 

precum: pajiștile, poenile, livedile, câmpurile, locurile câmpene de 

păsciuni sau islazurile, ogorele şi holdele de cultură, rărişiurile de pă- 

duri, crângurile de lăstari şi de mărăeini, eâstele rupte, locurile pe- 

trose şi stineose neacoperite de păduri ete. 

Flora plantelor ierbacee din aceste părţi este cea mai avută şi 
variată d'intre tote ce avem. Ca vegetaţie generală predominentă ce 
exprimă fisionomiea acestor părţi este formaţiea gramineană care, şi 

aici, ocupă primul rang, ca pretutindenea la noi în asemenea locuri. 

Fac excepţie, bine-inţeles, lăstărişiurile, mărăcinişiurile şi nai ales 

locurile petrose sau stâncâse ce se găsesc în părţile despre regiunea 

submontană şi în acelea care în Dobrogea constituese partea sa mun- 
tosă şi numerosele sale rădicături petrose. 

Dar formaţiea gramineană campestră, prin aspectul stu, diferă 

destul de evident de cea montană. Aici se observă mai puţină unifor- 

mitate în iârba verde şi mai multă amestecătură cu specii ierbacee 
latifoliate şi dotate cu flori colorate; plantele dobîndesc o statură cu 

mult mai 'naltă şi robustă, mai cu seamă în locurile de luncă şi în cele 
aşternute cu humus vegetal percurse de ape şi protegiate de păduri 

vecine. Tapetul de ierbă verde din părţile enumerate se datoreşte cu 

osebire speciilor câmpene de («raminee stufâse (eespitose) din genu- 

rile Alopecurus, Phleum, hKoleria, Agrostis, Aira, Avena, Ioleus, 

Melica, Eragrostis, Poa, Cwynosurus, Festuca,  Hovdeum,  Bromus, 

Agropyrum, Lolum şi câteva din genul Care. 

Eacă, în întregul său, distribuţiea geografică a plantelor din 

acestă categorie în diferitele mari părţi ale României: 

a, — Speciile campestre ce, mai mult sau mai puţin, se găsesc 

în totă întinderea României: 

Clematis recta Adonis zstivalis 
Thalictrum saxatile Helianthemum vulgare 

flexuosum Turitis glabra 
medium Hesperis matronalis 
elatum runcinata 
angustifolium Sisymbrium Lceselii 
nigricans Sophia 

Anemone Pulsatilla Erysimum  crepidifoliun 
pratensis Alyssum saxatile 
nigricans _ ealycinum 
silvestris Draba verna 

Ranunculus polyanthemos Camelina silvestris 
mediterraneus Thlaspi arvense 
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Thlaspi perfoliatum 
Capsella bursa pastoris 
Lepidium campestre 

Draba 
Sinapis nigra 

arvensis 
Brassica campestris 

Rapa 
Napus 

Erucastrum obtusangulum 
Pollichii 

Bunias orientalis 
Fumaria micrantha 
Viola hirta 

ambigua 
alba 
odorata 
canina 
pumila 
stricta 
elatior 
danubialis 
tricolor 
arvensis 

Reseda lutea 
luteola 

Polygala cemosa 
major 

Tuniea prolifera 
Saponaria Vaccaria 

officinalis 
Cucubalus baccifer 
Silene venosa 

livida 
Armeria 
noctiflora 

Melandrium pratense 
Lycehnis Viscaria 
Agrostemma Githago 

Coronaria 
Cerastium viscosum 
Spergula arvensis 
Spergularia rubr: 
Seleranthus annuus 
Hypericum pertoratum 
Geranium sanguineum 

pusillum 
dissectum. 

Erodium cicutarium 
Linum flavum 

hirsutum 
nervosum 
austriacum 
perenne 

Althza cannabina 
Malva silvestris 

rotundifolia 
Lavatera thuringiaca 
Hibiscus ternatus 
Abutillon Avicenna 

Dictamnus Fraxinella 
Sedum acre 

boloniense 
Genista tinctoria 
Cytisus hirsutus 
Ononis hircina 
Medicago lupulina . 
Trifolium alpestre 

pratense 
ochroleucum 
pannonicum 
montanum 

hybridum 
agrarium 
procumbens 
minus 

Doryenium herbaceum 
Lotus corniculatus 
Coronilla varia 
Astragalus Cicer 

elyeyphyllos 
Onobryehis sativa 

arenaria 
Vicia lathyroides 

segetalis 
sativa 
'sordida 
Biebersteiuiana 
sepium 
pannonica 
striata 
pisitormis 
cassubica 
dumetorum 
Cracca 
villosa 
glabrescens 
tenuifolia 

Ervum hirsutum 
Lathyrus hirsutus 

tuberosus 
latifolius 

Orobus versicolor 
Spirea Pilipendula 
Fragaria collina 

elatior 
Potentilla recta 

obscura 
rubens 
opac 
arenaria 
reptans 
alba 

Agrimonia odorata 
Trinia Kitaibelii 
Pimpinella saxifraga 
Seseli annuum 
Ferulago silvatica 
Peucedanum Chabrai 

Oreoselinum 
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Peucedanum alsaticum 
Orlaya grandiflora 
Caucalis daucoides 
Torilis helvetica 
Sherardia arvensis 
Galium ochroleucum 

Aparine 
Cruciata 
retrorsum 

Sambucus Ebulus 
Dipsacus Fullonum 

laciniatus 
Cephalaria corniculata 
Valerianella olitoria 

Auricula 
carinata 
Morisonii 

Linosyris vulgaris 
Aster Amellus 
Erigeron acre 
Solidago Virga aurea 
Pulicaria dysenterica 
Inula ensitolia 

salicina 
cordata 
Conyza 

Filagn arvensis 
minima 

Artemisia pontica . 
vulgaris 
annua 
Absinthium 

Achillea Millefolium 
pannonica 

Anthemis arvensis 
Cotula 

Leucanthemum vulgare 
Doronicum hungaricum 
Senecio erucifolius 

Jacobxa 
Cirsium lanceolatum 
Onopordon Acanthium 
Serratula tinctoria 
Centaurea „acea 

Cyanus 
stenolepis 
spinulosa 
maculosa 

Kentrophyllum lanatum 
Hypochimis maculata 
Leontodon hispidus 

danubialis 
Picris hieracioides 
Tragopogon pratensis 

orientalis 
Lactuca saligna 

Scariola 
Crepis setosa 

biennis 
Hieracium Pilosellu 

Hieracium bifurcum 
cym sum 
prealtum c. var. 
umbellatum 

Campanula sibirica 
divergens 
bononiensis 
persicifolia 

Bryonia alba 
Vincetoxicum officinale 
Vinea herbacea 
Gentiana cruciata 

Pneumonanthe 
Erythrea Centaurium 

pulchella 
Cerinthe minor 
Echium vulgare 
Lithospermum officinale 
Myosotis collina 

stricta 
Anchusa officinalis 
Lycium vulgare 
Solanum nigrum 

villosum 

Verbascum Phlomoides 
blattaritorme 
Blattaria 
Lycehnitis 
nigrum €. var. 
phoeniceum 

Linaria vulgaris 
italica 
dalmatica 
spuria 
Elatine 

Digitalis lanata 
Veronica Chamw»drys 

Teucrium 
latitolia 
spuria 
orehidea 
serpyllifolia 
acinifolia 
polita 
Persica 

hederitolia 
Melampyrum arvense 
Rhinanthus major 
Odontites verna 

serotina 
Orobanche rubens 

loricata 
lucorum 

Phelipea cwrulea 
TAmosa 

Verbena officinalis 
Mentha silvestris 

viridis 
nepetoides 
piperita 
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Mentha arvensis 
sativa 

Thymus serpyllum 
Calamintha Nepeta 

menth:etolia 
suaveolens 
Acynos 

Galeopsis Ladanum 
Stachys germanica 

annua 
Mamubium peregrinunm 

pannonicum 
Brunella grandiflora 

alba 
laciniata 

Ajuga reptans 
Teucrium Cham:edrys 
Anagallis arvensis 

ccerulea 
Plantago media 

lanceolata 
Amarantus retroflexus 

Blitum 
viridis 

Chenopodium murale 
opulifolium 
Vulvaria 
Botrys 

Blitum rubrum | 
virgatum 

Atriplex hortensis 
oblongitolia 
microsperma 

Rumex pulcher 
obtusitolius 
crispus 
contusus 
longitfolius 
Acetosa 
acetossela 

Aristolochia Clematitis 
Euphorbia helioscopia 

platyphyllos 
stricta 
polyehroma 
Uyparisias 
salicifolia 

Kuphorbia lucuda 
virgata 

Orehis Morio 
coriophora 
incarnata 

Gladiolus imbricatus 
Leucojum vernum 
Galanthus nivalis 
Asparagus officinalis 
Erythronium dens canis 
Anthericum ramosum 
Ormnithogalum pyrenaicunm 

fl vescens 
Gagea arvensis 

minima 
Allium oleraceum 

racemosum 
Muscari botryoides 
Digitaria sanguinalis 

ciliaris 
tilitormis 

Echinochloa Crus galli 
Alopecurus pratensis 

geniculatus 
Phleum pratensis 

Bcehmeri 
asperum 

Holcus lanatus 
Melica transsilvanica 
Eragrostis megastachya 

poieoides 
pilosa 

Poa annta 
pratensis 
angustifolia 
trivialis 

Cynosurus cristatus 
Vulpia Pseudomyuros 
Festuca elatior 

arundinacea 
loliacea 

Brachypodium pinnatum 
Agropyrum repens 

elaucum 
elongatum 
villosum 

Lolium parenne 

Speciile de aceeaşi categorie din zona Stejarului ce staţioneză în 
locurile inferiore umede, prin locurile de luncă (pratis humidis), prin 
locurile aluviale umede sau scurse şi prin zăvoiuri: 

Clematis integritolia 
Myosurus minimus 
Ficaria ranunculoides 
hanunculus bulbosus 
Nasturtium palustre 

silvestre 

Nasturtium anceps 
terrestre 
armoracioides 

Lyehnis Flos cuculi 
Althea officinalis 
Lythrum Salicaria 
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Lythrum virgatum 
Hyssopitolium 

Glyeyrrhiza echinata 
Galega officinalis 
Lathyrus Aphaca 

Nyssolia 
Potentilla supina 

anserina 
(Enothera biennis 
(Enanthe media 

silaifolia 
Valeriana officinalis 

angustitolia, 
Cirsium canu 

pannonicum 
arvense 

Sonchus arvensis 
uliginosus 

Mentha Pulegium 
Scutellaria galericulata 

hasteetolia 
Lysimachia Nummularia 
Rumex Hydrolapathum 

Polygonum lapathitolium 
danubiale 
Persicaria 
Hydropiper 

Humulus Lupulus 
Euphorbia procera 
Juncus conglomeratus 

compressus 
bufonius 

Uyperus flavescens 
fuscus 
virescens 
glaber 
longus 
Monti 
glomeratus 

Scirpus Michelianus 
Heleocharis palustris 
Agrostis densior (rarissima) 

canina 
Poa palustris 
Equisetum arvense 

b. — Speciile ce se găsese numa în partea din Olteniea şi cele 

mai multe în Mehedinţi despre Vereiorova, Bahna şi Severin: acestea 
sunt specii rare pentru flora nostră. 

Delphinium. fissum 
Helianthemum procumbens 
Cardamine grxca 
Conringia orientalis 
Alyssum subsinuatum 

Stribrnyi 
pulvinare 

Thlaspi alliaceum 
* Isatis priecox 
Fumaria anatolica 

officinalis 
* Dianthus sabuletorum 
? serbicus 
Tunica saxifraga 

illyrica, 
Saponaria glutinosa 
Silene spergulifolia 

viscosa 
Menchia mantica 

* Cerastium banaticum 
Alsine glomerata 

frutescens 
Paronychia cephalotes 
Sedum Cepwa 
Genista pilosa 

ovata 
* Oytisus leucanthus 
AR elongatus 
Trifolium Mollineri 

scabrum 

Grecescu D. Dr. — C, 1324 

Trifolium levigatum 
* Astragalus Rochelianus 
Onobrychis alba 
Vicia lutea 
Lathyrus setitolius 

* Perula Heuffeli 
Tordylium maximum 
Turgenia latifolia 

* Prangos carinata 
Galium purpureum 

divaricatum 
tenuissimum 

* Orucianella oxyloba 
Valerianella turgida 
Achillea crithmitfolia 
Matricaria trichophylla 
Pyrethrum macrophyllum 

* Rehinops banaticus 
* Cirsium (recescui 

siculum 
Centaurea atropurpurea 

pallida 
Lagoseris orientalis 

* Jasione Heldreichii 
Phyteuma canescens 
Campanula lingulata 
Heliotropium supinum 
Eehium altissimum 
Onosma tauricum = 
Nonea pallens 
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Convolvulus cantabrica 
* Verbascum bracteosum 

pulverulentum 
* Veronica crinita 
* Stachys nitens 
Ș hocheliana 
Acanthus longifolius 
Verbena supina 
Euphorbia talcata 

grica 
Orehis rubra 

pallens 
* Iris Reichenbachii 

hungarica 
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Anthericum Liliago 
Ornithogalum refractum 

* Gagea suecedanea 
Allium saxatile 
Cyperus glaber 

longus 
Eryanthus strictus 
Stipa Graffiana 
Phleum serrulatum 
Uynosurus echinatus 
Vulpia Pseudomyuros 
Brachypodium rupestre 
Bromus variegatus 
Ceterach officinarum. 

e. — Speciile cunoscute ca staţionare numa în Olteniea şi 

Dobrogea : 

Pxeonia tenuifolia 
* Alyssum conmmut: tum 
Iberis saxatilis 
Dianthus giganteus 
Gypsophila glomerata 
Silene densiflora 

conica 
Erodium ciconium 

Sedum neglectum 
Astragalus monspesulanum 
Peucedanum longitolium 

* Galium M: risiense 
Inula hybrida 
Fehium italicum 

* Verbascum banati cum 
Odontites lutea. 

Specii campestre staționare în Olteniea şi Munteniea: 

* Dianthus transsilvanicus 
Armeria 

Silene viridiflora 
* Scleranthus dichotomus 

interpositum 
Genista sagittalis 

Medicago orbicularis 
Gerardii 

inima 

Trifolium resupinatum 
Lotus tenuitolius 
Vicia serratitolia 
Potentilla micrantha 
Epilobium Lamyi 

Specii campestre staționare în Olteniea şi Moldova fără 

pină acum aflate şi în Munteniea: 

Ranunculus illyricus 
Fumaria prehensilis 

* Mattia umbellata 

Bupleurum  juneeum 
Ferulago campestris 
Knautia atrorubens 
Siegesheckia orientalis (rarisssma) 
Centaurea 'Tauscheri 
Leontodon asper 
Anchusa italica 

Barrelieri 
Comandra elegans 
Hymanthogloss. hircinum 

* Crocus mosiacus 
Ornithogahun Boucheanum 

* Hordeum Caput Medusze. 

Phlomis pungens 
Crocus reticulatus 
Hyacinthus leucophaus. 

Specii campestre staționare numa în Munteniea: 

Ranunculus arvensis 
mediterraneus 

Silene wolgense 

* Silene Cserei 
Genista procumbens 
Melilotus macrorrhizus 

IN 

a fi fost 
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Trifolium rubens 
pallidum 
striatum 

Lotus uliginosus 
Astragalus austriacus 
Potentilla canescens 

E microdons 
patula 

Asperula tinctoria 
Inula hispida 

bifrons 
* Achillea getica 
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* Anthemis Haynaldiana 
Cineraria procera 
Echinops commutatus 
Cirsium Sintenisii 
Centaurea nigrescens 

i jurineifolia 
* Verbascum ambiguum 
* Stachys arenariaeformis 
* Thesium simplex 

ramosum 
Allium acutangulum 

* Ornithogalum Skorpili 

Specii campestre ale zonei Stejarului staţionare în Munteniea 

şi Moldova: 

Adonis Flammea 
Chorispora tenella 
Fumaria micrantha 
Althaa taurinensis. 

Poterium sanguisorba 
Pastinaca graveolens 

* Iris Sintenisii 
Phalaris canariensis 

Specii campestre ale zonei Stejarului staţionare în Moldova: 

Anemone grandis 
Raphanus Raphanistrum 

* Dianthus Pseudobarbatus 
zi Pseudo-Grisebachii 
Gypsophila fastigiata 
Silene chlorantha 

* Oytisus agregatus 
Trinia Heningii 
Centaurea Marschalliana 

Crepis rigida 
Scorzonera humilis 
Linaria minor 
Salvia austriaca 

betonicaetolia 
Stachys recta 
Phlomis tuberosa 
Mereurialis annua 

* Asparagus Pseudoscaber 

Specii campestre ale zonei Stejarului staționare în Dobroge : 

* Dianthus nardiformis 
Silene compacta 

* Moehringia Urisebachii 
Hypericum elegans 
Haplophyllum Biebersteinii 
Genista albida 
Trigonella monspelliaca 
Arthrolobium. scorpioides 
Potentilla taurica 

leta 
Saxifraga tridactylitis 

* Centaurea Jank:e 
% napulitera 

* Centaurea Kanitziana 
% banatica 
Scorzonera austriaca 
Podospermum molle 

* Campanula erassipes 
* "Thymus zygioides 
Stachys angustitolia 
Scuttellaria orientalis 
Ruphorbia petrophila 
Asparagus verticillatus 
Gagea saxatilis 
Alium guttatum 
Nothochlaena Maranthze 

Să notăm că cele mai multe din aceste plante din Dobrogea nu 

stau pe locurile saie câmpene ce intră în categoriea stepelor, dar mai 

mult pe locurile pietrâse deschise, neacoperite de păduri. 

Asupra speciilor din zona Stejarului însemnate ca specii ende- 
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mice putem face următorele distingeri relative la arjea lor geografică 

generală : 

a. — Endemice proprii în coprinsul României, fiind cunoscute ca 

staționare numa pe teritoriul nostru, precum : Al/ssum subsinuatum, 

Dianihus  Pseudo-Grisebachii, D. nardiformis, Mehringia Grisebachii, 

Fevula Heujţeli. Prangos carinata, hnautia atrorubens, Achillea getica, 

Cirsium (lrecescui, Centaurea Jane, C. hanitziana, Myosotis getica, 

Cunoglossum. pallidiflorum, Verbascum bracteosum, V. ambiguum, Sta- 

ehs nitens, S. arenariaeformis, Iris Sintenisii, Asparagus Pseudo-Seaber, 

Nectavoscordlum bulgaricum, Gagea succedanea. 

). —Endemice dacice, staţionare în Româniea şi în provinciile 
dacice vecine, țări ce împreună constituese o regiune geografică ce de- 

pinde de zona vegetației Stejarului. Ca atare enumerăm : Dianthus trans- 

siloanicus, Cerastium banaticum, Silene Cserei, Seleranthus dichotomus, 

Ș. interpositum, Linum glabrescens, Cytisus Ileujțelii, C. aggregatus, 

Orobus transsilvanicus, O. ochroleucus, Astragalus hochelianus, Poten- 

tilla microdons, (Enanthe banatica, Anthemis Haynaldiana, Centaurea 

napulifera, C. Tauscheri, C. banatica, Veronica crinita, Verbaseum ba- 

naticum, Euphorbia lingulata, (Duercus conferta. 

c.— Endemice dacico-meesiace ce aparţin ţtrilor care constituesc 
regiunea danubială inferioră: Peeonia romanica (P. decora Auct. viz 

Anders., Helleborus dumetorum, Cardamine greca, Allyssum Strbrnyi, 

A, puloimare, Isatis precoz, Dianthus sabuletorum, D. serbicus, D. gi- 

ganteus. Cerastium bulgaricum, COytisus elogantus, C. leucanthus, Coro- 

illa elegans, Lathvus Hallernsteinii  Oratagus pentaguyna, Seseli rigi- 

dum, Orucianella oxyloba, Galium Marisense, Echinops banaticus ce 

ajunge şi în Ungariea, Centaurea atropurpurea, Campanula crassipes 

în Banat şi la Măcin, Campanula Welandi, Jasione Heldreichii, Stachua/s 

Rocheliana, Nonea pallens, Mattia umbellata, Symphitum ottomanum, 

Thymus zygioides, Comandra elegans, Thesium simplex, Iris heichen- 

bachii, Crocus moesiacus. Ornithogalum Skorpili, O. Boucheanum. 

Privind întregul registru de plantele nemorale cum şi de cele 
campestre din zona Stejarului, aflătore în tote provinciile ţărei, adică 

speciile nostre comune din categoriea acesta, vom remarca că, aprope 

tote, nu mai puţin, sunt comune şi în Europa, avend ariea lor geo- 

grafică intinsă în tot Domeniul Florei forestiere europeice, multe chiar 

ajungind în Siberiea şi în Asiea centrală la depărtări forte conside- 

rabile de staţiea nostră. 
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Nu tot asttel este şi pentru speciile diu zona Stejarului a căror 

stație geogratică, la noi, este limitată numa în oarecare parte a ţtrei. 

Acestea sunt specii rare sau torte rare; presenţa unora, la noi, provine 

din penetrarea ariei geografice respective în teritoriul României sau din 

emigrarea altora. 'Tote, însă, prin centrul de formaţie, aparţin de re- 

giunea Europei meridionale cu care ne aflăm în contact; cu alte cu- 

vinte, acestea sunt spec; mer;diona/e, făcend parte din Domeniul Flo- 

rei regiunei mediteraneane europeice şi mai ales din regiunea sa bal- 

canico-caucazică. 

Partea meridională din occidentul țărei, dar mai cu seamă di- 

strictul Mehedinţi, representă cel mai însemnat număr de specii me- 

ridionale mediteraneane; unele ce încep din regiunea occidentală me- 

diteraneană (Portugaliea, Spaniea, Franciea meridională, Italiea şi 

insulele Corsica, Sardiniea şi Siciliea), ajung la noi sau trec şi în 
Orient; — altele ce provin din regiunea mediteraneană europeică 

orientală, adică din ţările litoralului adriatico-egeic (Istriea, Iliriea, 

Croaţiea, Dalmaţiea, Albaniea, Macedoniea, Traciea, Tesaliea, Greciea, 
insulile Ionice, archipelagice şi Creta, oprindu-se la noi său trecend 

mai departe. 

Acelea ce străbat la noi şi se intind cam în tote părţile meri- 

dionale ale ţărei sunt : 7ilia tomentosa, (Quercus Cerris, _Agros- 

temma Covonaria, Cucubalus baceifer, Scutellaria Columne. Salvia 

„Ethiopis, Cyperus Monti, Piptatherum pavadozum, Iberis sazatilis, 

Silene conica, Sedum neglectum, Astragalus monspesulanus, Phq/s0- 

caulos nodosus, Linaria dalmatica, Echium italicum Leontodon asper, 

Trifolium  difjusum, Hordeum  Caput Medusa, Anchusa  italica, 

A. Barrelheri. 

Pe când speciile mediteraneane ce ajung numa în Olteniea sunt: 

Ranunculus constantinopolitanus, Delphinium fissum, Fumaria ana- 

tolica, Thlaspi alliaceum, heseda Phiteuma. unica illarica, Maen- 

cehia mantica, Trifolium Mollineri, Onobrychis alba, Pisum elatius, 

Lathayrus_setifolius, Phasospermum aquilegifolium, Galium purpu- 

veum, Achillea crithmifolia, Payvethrum macrophayllum, Senecio er- 

raticus, Cirsium siculum, Lactuca perennis, Ieliotropium supinum, 

Echium altissimum, Convolvulus cantabrica,  Verbascum glabratum, 

Acanthus longifolius, Verbena supina, Euphorbia faleata, E. greca, 

Aristolochia pallida, Ovchis rubra, Luzula Porsteri, Came depau- 

perata, C. brevicolis, Cuyperus glaber, C. longus, Erianthus strictus, 

Phleum serrulatum, Oynosurus echinatus, Aira capillaris, Agropy- 

vum panormitanum, Ceterach officinarum. 
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Acelea ce ajung numa în Munteniea sunt: Carpesium cernuum, 

Linaria italica ; — în Olteniea şi Moldova: Pumaria prehensilis, Cro- 

cus veticulatus, Pritillaria tenella ;—în Dobrogea: Trigonella mons- 

peliaca, Potentilla leta, Nothochlaena Maranthee. 

Flora regiunei baleanico-caucazice, —dependenţă orientală a Do- 

meniului floral mediteranean, —este cu mult mai în contact şi în legă- 

tură cu partea meridională a ţerei nostre de cât cum este regiunea 
occidentală a acestui Domeniu floral faţă cu noi. Ţările ce intră în coprin- 
sul F'lorei baleanico-caucazice sunt :Bosniea, Serbiea, Bulgariea, Rume- 

liea, Dobrogea, Crimeea şi provineiile caucazice. Cu totă marea Negră 

şi Marmara ce stau pe medilocul acestei regiuni, totuşi, scheletul lor 

lectonic geologic pare destul de similar atit în munţii Balcani, în ai Cri- 

meei cum şi în cei din partea occidentală a Caucazilor.A nalogiea florei 

din aceste părţi ne pare că confirmă opiniea nostră. 

Sunt eăteva specii balcanico-caucazice care, grație acestei si- 

militudine şi a contiguilăţei ce au cu munţii din Dobrogea şi din Ba- 

nat, le găsim şi în părţile respective din Româniea; astfel sunt în 

Mehedinţi : /eonia tenuifolia, Silene spergulifolia, $. densiflora, Gyp- 

sophila glomerata, Alsine glomerata, Paronchia cephalotes, Haplophu/l- 
lum Diebersteinii, Coronilla emeroides, Siler trilobum, Galium tenuissi- 

mum, Valerianella tuzrgida, Cephalaria corniculata, Cephalorrhinehus 

hispidus, Lagoseris orientalis, Onosma tauricum, Scutellaria albida, Al- 
lium sazatile, Milium vernale, Piptatherum holciforme, Stipa Graffiana, 

Melica altissima ; apoi în Dobrogea: Silene compacta, Potentilla taurica, 

[Hieracium foliosum, Stachys angustifolia, Scutellaria orientalis ce vine 

şi pe la Mizil pe stâncile 'Tohanilor, Symphitum tauricum şi  Allium 

guttatum; căteva ajung şi se găsesc prin Munteniea şi Moldova pre- 

cum ; Silene chlorantha, Althwa tuurinensis, Orobus aureus, Anthriscus 

nemorosa, Cineraria procera, Sinecio Bierbersteinii, Siegesbeckia orien- 

talis, Phlomis pungens, Melica picta, Agrostis densior, Arum orientale. 

$ 3. ZONA VEGETAȚIEI STEPELOR DANUBIANE ȘI PONTICE 

Caracterele, întinderea, dividerea sa. — Caracterul cel mai 

esenţial al vegetației din regiunea inferidră a ţărei nostre este asem&- 
narea sa cu aceea ce acopere întinderea stepelor europeice în al cărei 

domeniu floral ea participă. 

Ca şi pustiile ungarice, ca şi vastele stepe ale Rusiei australe, 

şesurile Danubiului-inferior, sau Varaganul nostru, cum şi aridele 

câmpii gole şi întinse ale Dobrogei ofer nu numa aceeaşi conformaţie 

topogratică de şesuri întinse, plane sau uşior undulate,jos lăsate sau 
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puțin rădicate, cu părţi uscate cultivabile sau sterile, cu părţi depri- 

mate mlăştinose sau băltose, din care unele salifere, nu numa acelaşi 
tip climateric continental cu oarecare nuanţe parţiale, dar, nu mai pu- 

țin, şi aceeaşi formă de vegetaţie caracteristică prin aspectul său ierbos. 

rigid şi uscat ce s'ar crede uniform, însă presentând câteva diferen- 

ieri, totuşi cam puţin accentuate comparativ cu vegetaţiea zonelor 
forestiere. 

Prin întinderea lor, stepele nostre figureză pe glob abia cât un 

mic elin sau colţişior ce ţine de imensa arie geografică a stepelor ruso- 

asiatice care, de la noi, prin tâtă Rusiea australă şi Asia centrală, 

ajung lingă Oceanul Pacific la gura Amurw'ui. Întru ce priveşte partea 

nosiră, ele ocupă totă întinderea din Munteniea numită baragan, 

sesurile din Moldova inferidră şi cu Dobrogea meridională. Limita lor 

occidentală se pote desemna prin o linie pornită din Olteniţa prin Fun- 

dulea, (Gherghița, Ploeşti, Mizil, Buzeu, Rimnicu-Sărat, Odobeşti, 

Panciu, Nicorești, Drăguşani pină la Fălciu, continuând de aci, prin 

Basarabiea meridională, cu limita stepelor Rusiei australe. Prin o 

lăscie neregulată şi întreruptă ele se întind şi de alungul Dunărei spre 

Severin ca o trăsură de unire spre stepele Ungariei-centrale ce încep 

de la Baziaşi şi se întind prin Ungariea centrală; tot asemenea se 

prelungesc şi de alungul Prutului pînă spre Dorohoi, 

Neparticiparea pădurilor în întinderea acestor stepe s'ar datori, 

nu întratit nivelului lor inferior de care ori şi cum arborii forestieri de 

port înalt se feresc, şi nici composiţiei solului, de altfel în mare parte 

fertil, cât mai cu seamă din cauza suprafaței lor plane, forte întinsă 

şi a condiţiilor climatului continental care se resumă în starea de se- 
cetă şi de venturi ce predomină în asemenea regiuni. Ca consecuenţă, 
aici perioda de vegetaţie necesarie pentru indeplinirea actelor interne 

ale fenomenelor de nutrilitate devine mai scurtă şi nesuficientă pentru 

exigenţele arborilor forestieri. Şi nu temperatura necesară lipseşte aici, 

cum este pentru regiunea alpină, ci cantitatea de apă necesară pen- 

tru alimentarea tramei ce constitueşte masa voluminosă a corpului 

arborilor forestieri. Dar, nu numa că atmosfera pe aici este mai 

secetosă prin felul stu, apoi şi venturile estivale, frecuente în regiunea 

stepelor, sunt cele mai nocive cauze ce contribuesc şi mai mult la 

lipsa de apă în atmosferă şi la uscarea pămentului. 

Se ştie că şesurile întinse, ca şi mările, sunt suprataţe pe care 

vânturile, neavend obstacole în calea lor, se destăşiur cu tota puterea. 

Aici, mai mult ca în cele lalte părţi ale ţerei, glacialul criveţ ierna, de 

câte trei sau patru ori şi câte patru sau cinci dile, aduce cunoscutele 
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viscole turbate ce, spulberând zăpada şi aruncând'o prin părţile de- 

primate, lasă părţile plane descoperite şi expuse gerului intens: rădă- 

cinele tinere, seminţele cădute şi plantulele ce au putut eşi din ele 

pe vară sa pe tomnă sunt expuse perirei şi multe se sting. Apoi vara, 

crivățul şi austrul augmenteză seceta, determină uscarea solului pină 
ce crapă ; o atmosferă uscată, adesea încărcată cu virtegiuri nooroşi 

de pulbere cade pe câmpuri şi face mai întristător aspectul de pirlire 

şi veştedire al vegetației câmpene. 
Cu totă temperatura caldă şi uscată cum este, chiar în aceste 

stepe, un oarecare adăpost datorit unor proeminențe sau unor depresii 

terestre şi presenţa unui curs de apă ce favoriseză şi întreţine ume- 
ditatea în sol şi în atmosferă pe timpul verei pot contribui, împreună 

cu ploile primăveri, la o prelungire locală a periodei de vegetaţie şi 

să faciliteze vieţuirea unor arbori forestieri. Astfel, vedem cum prin 
câteva locuri în şesurile nostre danubiane şi pontice s'au putul forma 
oarecare petece de pădure de Tută în amestec cu Teiu, Jugastru şi 

Glădişi; totuşi însă, arborii acestor păduri abia dobindesc înălţimi sub- 

mediocre, din cauza mediului ambiant, afară dacă sunt pe oarecare 

rădicături sau coste cu- infractuosităţi, precum vedem că este partea 

disă muntosă a Dobrogei d'între Măcin, Tulcea şi Babadag. 
Deci, urmeză ca vegetalele ce se instaleză în aceste părţi să aibă 

o organizaţie adaptată cu felul climatic secetos ca să'şi potă efectua 

ciclul de desvoltare anuală în scurta periodă de vegetaţie pe care le 

o acordă timpul de vară, stare ce convine plantelor ierbacee perenice 

şi cu osebire celor anuale, dar care este în desacord cu exigenţele ce 
reclamă formaţiea lemnâsă a arborilor forestieri. Cu tote acestea, 

câțiva arbori străini, dar naturalisaţi, pot duce bine în şesurile nostre, 

de cum nu pot arborii noştri indigeni. Astfel: Salcimul (Robinia Pseu- 

doacacia), Plătica (Gleditschia triacanthos), Ailantul (Ailanthus glan- 

dulosus) şi chiar Dudii (Morus alba, M. nigra) sunt singurii arbori ce, 

cu căți-va pomi domestici, fac plantaţiea cătunelor şi a comunelor 
care, în aceste regiuni, se găsesc înşirate numa pe malul Dunărei, al 

Ialomiţei, Buzeului, Siretului şi prin acele depresiuni ce constituese 

vălcelele din Dobrogea, pe când totă întinderea plană stă golă şi pustie. 

De aceea plantele lemnose proprii acestei regiuni sunt reduse la 

starea de arbusti, adesea menunţi şi premuniţi cu spini sau ghimpi 
ca să se potă apăra de invasiea şi atacurile din partea vitelor de păs- 

ciune. Se înțelege lesne că starea de arbust a formaţiei lemnose ce 
există aici este subordonată scurtei periode de vegetaţie regionale. 
Formaţiile ierbacee de o durată mai lungă sunt caracterizate sau prin 
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o structură costelivă și b&ţosă de ordinar acoperită cun vestmint pi- 

lifer sau tomentos menit să împedice evaporaţiea apei de constituţie 

a organismului, — sau prin o pletoră de sucuri apose sedentare, acu- 

mulate în diferitele lor părţi aeriane, graţie unui epiderm forte cuti- 

cularisat, sclerotizat sau incrustat şi abia cu câteva mici şi puţine 
aperturi stomatice ce permit reținerea şi acumularea apei absorbite, 

ceea ce este cazul plantelor halofile, — sau că, în vederea scurtei pe- 

riode de vegetaţie şi neavend alte mediloce de adaptaţie faţă cu con- 
diţiile climatice, îşi au aparatul vegetativ redus la un volum mic şi 

staționar în sol, adică cazul plantelor bulbose şi al celor cu rizomă 
scurtă şi cărnosă, — sau, în fine, îşi creează glande pilifere sau cripte 

cu oleiuri esenţiale a căror evaporaţie împedică perderea apei de con- 

stituţie a tramei ţesăturilor prin refrigeraţiea şi obstacolul ce pro- 
duce la suprafaţa plantei. 

Dacă, precum am arătat la început, condiţiile climatice ale zonei 

nostre interidre sunt peste tot identice sau cu oarecare mici diferențe 
locale, condiţiile lor telurice, întru ce concerne natura solului, sunt 

cu mult mai variate şi de o influenţă proprie asupra vegetației ce se 

desvolteză pe fiecare. De aci următorele categorii caracteristice ale 

vegetației stepelor nostre: vegetațiea stepelor uscate, din părţile rădi- 

dicate sau plane şi nesărate, vegetaţiea limondsă și acuatică din depre- 
siile umede sau acoperite cu apă, aşternute cu pământ limos sau tur- 

faceu nesărat, vegetațiea arenarie din năsipurile mobile sau din dune, 

vegetațiea halofilă din locurile salifere uscate, umede sau marine. 

A. Vegetaţiea stepelor uscate. 

Formațiile, flora sa. — Ea se distinge în două formaţii relative 
la structura şi fisionomiea ce imprimă fiecare acestor şesuri : formațiea 

lemnosă şi formaţiea ierbosă. 
Formaţiea le mmndsă propriu-disă din stepele nostre consistă în 

câteva specii de arbuşti ce trăesc mai mult în consorţiu, constituind 
acele grupe de mici întinderi numite tuferişe, crânguri sau mără- 

cinişiuri (dumeti, virgulti, senticeti, spineti), după cum esenţa predo- 

minantă este sau nu lipsită de membre spindse sau ghimpose. Cele 

mai multe feiuri consistă din Păducelu- mic (Orateegus monogyna), din 

Porumbar (Prunus spinosa), din Cireşelul-pitic (Cerasus Chameecera- 

sus), din Migdalul-păsărese (Amygdalus nana), din Muri (Rubus) şi 

din Rugi sau Măcieşi (Rosa). În Dobrogea, şi anume în Constanţa, 

intre Mangaliea, Başibunar şi Constanţa, sunt numerose tufişiuri de 



758 CONSPEUTUL GEOGRAFIC 

Paliurus australis, prin une locuri şi de Jasminum fruticans, arbuşti 

ce aparţin cu osebire florei domeniului mediteranean. 
Formaţiea ierbisă, în mare parte, se datoreşte Gramineelor de 

păsciune ce staționeză numa în părţile unde solul, cu timpul, a dobin- 

dit un strat de humus vegetal capabil să reţină oarecare timp apa 

provenită din topirea zăpedei sau din precipitaţiile atmosferice. Însă, 

în acestă zonă, ierba nu constitueşte acele întinderi îndesate şi neîn- 
trerupte ce caracteriseză plaiurile alpine, livedile şi câmpurile de finaţe 

din cele lalte zone. Părţi, părţi: unele de bună cualitate întreţin Gra- 

minee de păsciuni şi plante ierbacee fragede, în mare parte anuale, ce 

țin primăvara, apoi se trec; aceste părţi, nu mai puţin, sunt ocupate şi 

cu cultura cerealelor ; — altele, de cualitate mai inferioră, întreţin Gra- 

minee perenice stolonifere, mai vigurose şi solide ce aparţin cu osebire 

genurilor Sfipa, Calamagrostis, Cynodon, Andropogon şi Pollinia, specii 
ce vegeteză pină în tomnă împreună cu Artemisiile, Chenopodiile şi 

Troscotul (P'olygonum aviculare) ce abundeză în aceste păi ţi; — în fine, 

alte părţi, şi mai inferiore prin cualitatea lor, în bărăgan, ofer nume- 

rose întinderi de Euphorbia glareosa şi E. Gerardiana sau de Salsola 

Kali de Ceratocarpus arenarius ; în Dobrogea atrag privirea prin Cen- 

taurea difțusa şi Scolymus hispanicus pe lingă cele lalte. 

Flora stepelor nostre uscate și nesalifere coprinde un număr cu 

mult mai considerabil de specii ierbacee, relativ cu cele lulte, vieţi ind 

pe diferite feluri de tărâmuri: unele humifere, altele de ass arrid, iar 

altele petrose şi aprice; specii proprii acestei regiuni. În distribuţiea 

lor geografică trebue aici, mai mult ca în cele lalte zone, să ţinem în 

seamă proximitatea zonei Stejarului ale cărei condiţii telurice şi cli- 

matice sunt atât de simile în multe din părţile lor, de unde depăşirile 

multor specii proprii unei zone în cea vecină sau şi mai departe, ceea 

ce se observă în regiunele montane inferidre graţie văilor fluviale. 

Vom face enumeraţiea acestor specii dupe următorele categorii: 

a. Speciile de o mare întindere geografică a căror arie, în Ro- 

mâniea ca şi în Europa, este forte întinsă şi care staţioneză nu numa 

în zona proprie a stepelor dar trec şi în câmpiile zonei forestiere, 

unele ajung chiar în părţile inferiore ale regiunei montane. 

Adonis vernalis Lepidium ruderale 
Nigella arvensis Diplotaxis muralis 
Delphinium Consolida tenuitolia 
Papaver dubium hapistrum rugosum 
Exrysimum diffusum Senebiera Coronopus 
Syrenia cuspidata Fumaria Vaillanti 
Berteroa incana Sehleicheri 
Isatis tinctoria Gypsophila muralis 
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Silene Otites 
Cerastiuun brachypetalumn 

glutinosum 
semidecandrum 

Holosteum umbellatum 
Arenaria graminitolia 

serpyllitolia 
Seleranthus collinus 
Herniaria glabra 
Portulaca oleracea 
Malva borealis 
Hypericum elegans 
Tritolium arvense 

fragiterum 
repens 
elegans 

Lotus tenuifolius 
Astragalus Onobrychis 
Ervum tetraspermun 
Lathyrus pratensis 
Poterium poly gamum 
Potentilla argentea 
Agrimonia Eupatoria 
Eryngium planuum 
Heracleum Sibiricum 
Daucus Carota 
Torilis microcarpă 
Galium verum 
Asperula cynanchica 
Cephalaria transsilvanica 
Knautia arvensis 
Scabiosa ochroleuca 
Valerianella eriocarpa 
Erigeron canadense 
Pulicaria vulgaris 
Filago germanica 
Helichrysum arenarium 
Artemisia campestris 

scopariă 
Tanacetum vulgare 
Matricaria Chamomilla 

inodora 
Anthemis tinctoria 

austriaca 
ruthenica 

Achillea compacta 
Senecio vernalis 
Echinops sphxrocephalus 
Xeranthemum annuum 
Lappa major 

minor 
Carduus nutans 

hamulosus 
acanthoides 

Jurinea mollis c. var. 
Crupina vulgaris 
Centaurea Calcitrapa 
Cichorium Intybus 
Picris hieracioides 
Tragopogon major 

Scorzonera hispanică 
Taraxacum officinale c€. var, 
Sonchus oleraceus 

asper 
Crepis rheadifolia 

tectorum 
Hieracium echioides 
Xanthium ȘStrumarium 
Campanula Rapunculus 
Heliotropium europăun 
Echium rubrum 
Onosma arenarium 
Lithospermum arvense 
Myosotis intermedia 
Cynoglossum officinale 
Nonea pulla 
Anchusa procera 

leptophylla 
Convolvulus arvensis 
Solanum miniatiuun 
Hyosciamus niger 
Datura Stramonium 
Verbascum speciosum 

orientale 
austriacum 

Linaria genistitolia 
Veronica prostrata 

multifida ce. var. 
longitolia 
spicata c. var. 
arvensis 
vernă 
triphyllos 
pPrRcox 

Salvia verticillata 
austriaca 
betonicwfolia 

Origanum barcense 
Nepeta Cataria 
Lamium amplexicaule 
Sideritis montana 
Marrubium vulgare 
Balota nigra 
Chaiturus Marrubiastrum 
Leonurus Cardiaca 

villosus 
Ajuga genevensis 

hybrida 
Statice Gmelini 
Androsace maxima 

elongata 
arenaria 

Plantago major 
lanceolata 
arenaria 

Chenopodium urbicum 
album 

Atriplex nittens 
patula 
latitolia 

* 
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Poa trivialis 
angustifolia 
annua 

Dactylis glomerata 
Festuca pseudovina c. var. 
Bromus inermis | 

Polygonum aviculare 
Euphorbia villosa c. var. 
Ornithogalum umbellatum 
Gagea pusilla 
Allium sphrocephalus 
Muscari racemosum 
Setaria glauca arvensis 
Agrostis alba patulus 

Spica venti mollis 
Calamagrostis Epigeios 
Melica ciliata 
Eragrostis pilosa 

squarrosus 
Hordeum maurinum 
Agropyrum repens 

|. — Speciile proprii zonei stepelor uscate.— Acestea, in marea 

lor parte, se menţin numa într'aceste părţi şi ariea lor geografică 

urmeză întinderea stepelor ruseşti. 

Adonis Flammea 
Walziana 
hybrida 

Ceratocephalus orthoceras 
hanunculus oxyspermus 
Chorispora tenella 
Hesperis _tristis 
Erysimum exaltatum 

Asperula humifusa ge cu 
Scabiosa flavescens 
Linosyris vulgaris 
Galatella punctata 
Inula germanica 
Artemisia austriaca 

* Achillea setacea 
Neilreichii 

repandum Pyrethrum millefoliatum 
Alyssum rostratum Echinops ruthenicus 

minutum Centaurea orientalis 
linifolium stereophylla 

Camelina microcarpa 
Lepidium perfoliatum 

graminifolium 
Euclidium syriacum 
Erucastrum elongatum 
hapistrum perenne 
heseda inodora 
Dianthus campestris 

Tragopogon campestre 
Chondrilla juncea 
Xanthium spinosum 
Heliotropium suaveolens 
Onosma setosum 
Echinospermum Lappula 
Asperugv procumbens 
Orobanche cumana 

guttatus Salvia pratensis 
capitatus silvestris 
pseudo-Armeria nutans 

(ypsophila paniculata 
Silene longiflora 
Herniaria incana c. var. 
Seleranthus verticillatus 
Haplophyllum Biebersteinii 
Ononis spinescens 

Thymus Marschallianus 
* Rumex biformis 
Plantago tenuifolia 
Polycnemum arvense 
Ceratocarpus arenarius 
Euphorbia agraria 

Medicago falcata Gerardiana 
Willdenowiana glareosa 

Trigonella Besseriana Iris Guldenstedtiana 
Astragalus dasyanthns hungarica 

ponticus 
Potentilla astrachanica 
Eryngium campestre 
Falcaria Rivini 
Pastinaca graveolens 
Asperula gnlioides 

tyraica 
graveolens 

Tulipa Bicbersteiniana 
Carex Schreberi 
Setaria viridis 

verticillata 
Crypsis alopecuroides 
Andropogon Ischemum 
Pollinia Gryllus 
Stipa pennata 
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Stipa. Lessingiana 
capillata 

Cynodon Dactylon 
Keleria cristata 
Poa bulbosa 

Poa dura 
Bromus sterillis 

tectorun 
Agropyrum. cristatum 
Aegilops eylindrica 

e. — Următorele specii din zona stepelor nostre aparţin Dome- 

niului Florei mediteraneane şi, cele mai multe, regiunei sale orien- 

tale : specii meridionale, balcanice şi taurico-caucazice : 

Delphinium orientale 
Glaucium corniculatum 
Draba pracox 
Neslia paniculata 
Calepina Corvini 
Silene dichotoma 
Arenaria leptoclados 
Linum tenuifolium 
Althwa pallida 
Tribulus terrestris 
Astragalus linearitolius 
Potentilla pilosa 

taurica 
Pimpinella Tragium 
Scabiosa ueranica 
Inula Oculus Christi 
Xeranthemum. cylindraceum 
Onopordon tauricum 
Centaurea solstitialis 

iberica 
Campanula macrostaehya 

* Nonea atra 
Anchusa ochroleuca 

Cynanchum acutum 
Periploca grxca 

* Verbascum crenatifolium 
Salvia Athiopis 
Marrubinm peregrinum 

* priecox 
Ajuga Laxmannii 

Chamoepytis 
Teucrium Pollium 
Polygonum arenariun 
Thesium ramosum 

simplex 
Ornithogalum tenuifolium 
Gagea stenopetala 

arvensis 
Allium paniculatum 

rotundum 
sph:erocephalum 

Hyacinthus leucopheus 
Eragrostis megastachyus 

powoides 
Lepturus pannonicus 

d. — Următorele specii le găsim numa în partea stepelor uscate 

din Dobrogea şi lipsesc la noi în partea dincoace de Dunăre. Din a- 

cestea, unele aparţin în propriu stepelor ruso-asiatice, precum: 

Syrenia angustifolia 
Alyssum minutum 

hirsutum 
Silene parviflora 
Astragalus virgatus 

asper 
Achillea leptophylla 
FEchinops tenuifolius 

Jurinea stechaditolia 
Centaurea ovina 

tenuifolia 
diftusa 

Statice latifolia 
Besseriana 

Eurotha ceratoides 
Iris pumila 

Pe când cele următore depind de Flora domeniului meditera- 

nean, cele mai multe fiind plante ale Peninsulei-baleanice şi ale re- 

giunei taurico-caucazice : 

Dianthus pallens 
Silene racemosa 

subeonica 
Cerastium bulgaricum 

Linum tauricum 
Peganum Harmala 
Trifolium purpureum 
Onobrychis gracilis 
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Vicia stenophylla Cirsium ligulare 
narbonensis Centaurea rigidifolia 

Astragalus vesicarius salonitana 
Bupleurum affine Scolymus hispanicus 

apiculatum Tragopogon floceosum 
Ferulago meoides Hieracium foliosum 
Echinophora Sibthorpiana Campanula crassipes 
Seseli varium tenuifolia 
Mieropus erectus Satureja coerulea 
Achillea pectinata Stachys patula 

depu essa Ajuga salicifolia 
% millefoliata Rochia prostrata 
Cussinia bulgarica Thymelea arvensis 
Carduus leiophyllus Euphorbia petrophylla 

Avem âncă o categorie de plante care cresc prin locurile umede, 

inundate, mai mult sau mai puţin scurse, prin locurile de luncă în 

regiunea inferioră a țerei. Acestea geograficeşte, nu pot fi relegate ab- 

solut nici zonei stepelor, nici zonei Stejarului, făcând în acelaşi timp 

o trăsură de transaţie între plantele ce cresc prin locurile uscate şi 

între cele palustre. Din acestea, ca arie generală conlinentală, unele 

sunt comune, căci se întind în mari depărtări prin Europa centrală 

pină în Asia, precum: 

Clematis integritolia Mentha Pulegium 
Myosurus minimus Sentellaria galericulata 
Ficaria ranunculoides hastifolia 
Nasturtium palustre Lysimachia Nummularia 

anceps Rumex Hydrolapathum 
terrestre Polygonum lapathifolium 
armoracioides danubiale 
austriacum Persicaria 

Lychnis Flos-euculi Hydropiper 
Althea officinalis Humulus Lupulus 
Lythrum Salicaria Juncus conglomeratus 

virgatum bufonius 
Galega officinalis Cyperus flavescens 
Potentilla supina fuscus 
(Enothera biennis virescens 
Valeriana officinalis Monti 
Inula Helenium Scirpus Michelianus 
Cirsium pannonicum Heleocharis palustris 

arvense Agrostis canina 
Sonchus arvensis Poa palustris 

uliginosus trivialis 
Symphitum officinale Equisetum arvense 
Mentha aquatica 

iar cele următore de categoriea acesta depind de Domeniul Florei me- 
diteraneane: 

Lythrum Hyssopifolium Lathyrus Aphaca 
Glyeyrrhiza echinata Nissolia 
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(Enanthe media Cyperus longus 
Cirsium canum elomeratus 
Cyperus glaber Agrostis prorepens. 

În acestă categorie de plante se găsesc şi câteva specii endemice 

dacice, precum: Wasturtium dacicum (Grec. (nanthe banatica, Suym- 

phătum, uliginosum, 5. molle, şi o specie rară în Flora Europei : Agrostis 

densior Ilack. (ved. pag. 603). 

B. Vegetaţiea limonosă și acuatică. 

Formațiile şi Flora sa. — mensa regiune inferioră a erei, cu ose- 

bire zona stepelor sale, oferă numerose depresii de terâm, unele de 

mari întinderi, al căror fund nepermeabil reţine la suprafaţă însem- 
nate mase de apă stagnantă sau forte lin curgătore din cauza nivelului 

prea inferior. Dar fundul acestor depresii nepermeabile este tapetat 

cun strat de păment limos sau mlaştină, detritus de vegetale şi animale 

acuatice morte şi care s'a depus la fundul apelor din generaţie în ge- 

neraţie. Dupe grosimea acestui deposit limonos şi dupe înălţimea apei 

ce stă la suprafaţă, locurile au luat numele de m/âștini, rov/ne sau vi- 
roge, heleşteuri, iazuri sau bălți (palustria), sorginţi puternice ale eflu- 

viilor palustre a căror expansie bintue o mare parte din populaţiea 

țerei. 'Tote aceste părţi sunt sediul unei vegetaţii osebite care, con- 

siderată în aspectul stu, are o fisionomie proprie şi prin care se dis- 

tinge cu totul de cele lalte. 

Formaţiea principală a vegetației acestor părţi consistă în acele 

stu fării ce resultă din asociarea unui mare număr de individe ce apar- 

țin câtorva specii de Monocotiledâne graminiforme stulse (cwespitosce), 

dotate cun culm înalt, solid sau msle şi flexibil, cu foi forte lungi şi forte 

ânguste: 'Ţrestiea (Phragmites communis) în prima linie, apoi Papurile 

(Typha latifola, T. angustifolia) şi Bogozul (Scirpus lacustris, S. 

Tabernemontanus ete.) constituese desişiul principal al stutăriilor 

nostre, adevărate crânguri de toege subţiri, mlădiose, foiose şi înalte ce 

ajung sau trec peste două sau trei metre în sus. Ele populeză mlăşti- 

nile isolate şi mai cu seamă pe acelea ce însoţese cursul inferior al 

rîurilor nostre. În albiea Dunărei de la gura Oltului pină la Sulina şi pe 

litoralul pontice în Dobrogea, stufăriile de Trestie şi de Papură iau o 

desvoltare forte întinsă; în delta Dunărei devin imense. Aceste stu- 

fării, adesea solitudini nepenetrabile şi locuinţă misteriosă a unui mare 

număr de cârduri de paseri acuatice, servesc industriei populaţiei rurale 

danubiane pentru o mulţime de necesităţi “lomestice în lipsă de lemne 

şi de alte mediloce mai proprii. 
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categorii precum urmeză: 

a. — Speciile paludice ce locnesc pe suprafaţa mlăştinelor, speci? 

limondse sau uliginose : 

* 

e 

% 

b. — Speciile acuatice submerse, emerse, natante şi fluitante din 

Thalictrum flavum 
Ranunculus repens 

Lingua 
Flamula 
polyphyllum 
sceleratus 
lateriflorus 

Caltha palustris 
Nasturtium aquaticum 

amphibium 
Cardamine pratensis 
Apium graveolens 
Berula angustifolia 
Sium latifolium 

lancifolium 
(Enanthe Phellandrium 
Peucedanum latifolium 
Asperula Aparine 
Galium palustre 

maximum 
Bidens tripartita 

orientalis 
Tanacetum boreale 
Pyrethrum uliginosum 
Senecio tomentosum 
Cirsium siculum 
Menyanthes trifoliata 
Convolvulus sepium 
Serophularia alata 
Gratiola officinalis 
Veronica scutellata 

Anagallis 
anagallioides 
Beccabunga 

Limosella aquatica 
Mentha aquatica 

viridis 
Lycopus europeus 

exaltatus 
Stachys palustris 
Teucrium Scordium 
Rumex maritimus 

palustris 
Polygonum amphibium 

apele dulci: 

Nymphsea alba 
Nuphar luteum 
Elatine Alsinastrum 

e 

Euphorbia palustris 
Callitriche fluvialis 

vernalis 
Alisma Plantago 
Sagittaria sagittefolia 
Putomus umbellatus 
Orchis elegans 
Iris Pseudoacorus 
Leucojum estivum 
Triglochin palustre 
Juncus articulatus 

atratus 
compressus 
elaucus 
eftusus 

Scirpus lacustris 
'Pabernemontanus 
maritimus 
digynus 

Heleocharis acicularis 
carniolica 

Carex hirta 
nutans 
riparia 
paludosa 
vesicaria 
Pseudo-Cyperus 
distans 
acuta 
vulpina 

Phalaris arundinacea 
Hierochloa odorata 
Alopecurus fulvus 
Beckmannia eruciformis 
Leersia oryzoides 
Phragmites communis €, Var. 
Catabrosa aquatica 
Glyceria aquatica 

fluitans 
plicata 

Typha latifolia 
angustifolia 

Sparganium ramosum 
Calla palustris. 

Trapa natans 
Myriophyllum. verticillatum 

spicatum 
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Villarsia nymphoides Potamogeton crispus 
Utricularia vulgaris pusillus 
Cherophyllum submersum pectinatus 

demersum Lemna trisulea 
Hydrocharis Morsus-ran% polyrrhiza 
Potamogeton natans Minor 

longifolius gibba 
lucens Marsillea quadrifolia 
perfoliatus Salvinia natans. 

Între tote aceste specii, a căror arie geografică întinsă le face a 

fi p'între speciile cele mai comune ale Europei, putem remarca câteva 

ce sunt mai excepţionale, precum: Pyrethrum uliginosum şi Orchis 

elegans specii dacice, Ranunculus polyphyllus, endemică în Ungariea 

şi în Româniea, Bidens orientalis, endemică a Bulgariei şi a Dobrogei, 

Sium lancifolium, Tanacetum boreale şi Senecio tomentosum ale ste- 
pelor australe româno-ruseşti, Ranunculus lateriflorus şi Beckmannia 

eruciformis ale regiunei balcanico-caucazice. 

C. Vegetaţiea arenarie. 

Formaţiea sa. — Părţile năsipose difer de cele humitere prin dis- 
pariţiea umedităţei din straturile lor superficiale, circumstanţă care 
face ca părţile vegetale subterane ale unor specii aici să dobindâscă 

o desvoltare cu totul însemnată (Gramineele şi Ciperaceele arenarii) 
sau că părţile aeriane ale altora să devină asemenea forţi, vigurose 
şi băţose sau mediocre ca întindere, dar grâse şi cărnose; exemple : 

Calle, Crambe, Zygophyllum, Eicballium ete. 

Formele vegetale din părţile nostre arenose sunt destul de di- 

verse şi repartiţiea lor depinde mult de situaţiea lor în vecinătatea 
proeminenţilor petrose, de situaţiea apelor şi de natura subsolului pe 

care masa de năsip este aşternută. 

În unele părți ale ţărei năsipul fin, uniform, mobil şi spulberatic 

ea o făină constitueşte mase de oarecare întinderi şi inălţimi undulate : 
sunt dunele ce nu iipsese în câteva părţi din regiunea danubială şi pe 

litoralul maritim din Dobrogea. Astfel sunt dunele danubiale din Mehe- 

dinţi pe la Pătule, din Doljiu pe la Poeana şi pe la Bechet, din Ro- 

manaţi pe la Dăbuleni, lanca şi Potel; apoi dunele maritime din Do- 

brogea pe la "Tuzla, Constanţa şi Mamaea, Carachioi şi Gargalic, Ca- 

ranasul şi Carahirman. 
Undulaţiile ce presenteză dunele maritime din Dobrogea devin 

în unelocuri excavații de oarecare profunditate ce rețin o cantitate de 

apă din diferitele precipitaţii atmosferice şi a căror vegetaţie se 

acordă cu aceea din părţile sărate. Părţile pe unde năsipul a putut 

Grecescu D. Dr. — C. 1324. 54 
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deveni stabil, cu timpul, sau acoperit cun oarecare strat de humus 

vegetal şi astfel, acum, ele portă ierba gramineelor şi vegetaţiea unor 

specii ierbace fanerogame. 

Flora vegetației arenarie. — Sunt puţine speciile ce, în propriu, 

aparţin pruntişiurilor şi năsipurilor nostre continentale din Româ- 
niea, precum : 

Dianthus prolifer Onosma arenarium 
sabuleturum Plantago arenaria 

Silene viscosa Corispermum canescens 
conica * Polyenemum verrucosum (Ung. Dacia) 

Spereularia rubra 
Astragalus dasyanthus 
Unobryehis arenaria 
Fehinops ruthenicns 

* Centaurea banatica 

Chenopodium Botrys 
Polygonum graminifolium 
Digitaria filiformis 
Andropogon Ischzemum 
Tragus racemosa 

Însă, cele mai multe şi mai interesante feluri, subt raportul flo- 

rei, sunt cele cestau pe litoralul maritim din Dobrogea. Acestea fac 

şi o trăsură de unire între plantele stepelor uscate humifere şi are- 

nose şi între plantele salsuginose ale părţilor limonose, cu tote că 
cele mai multe, prin natura lor, sunt halofile. 

Cakile maritima 
Crambe maritima 

Gypsophila trichotoma 

Stachys maritima 
Plantago maritima 
Corispermum nitidum 
Halimocnemis erassifolia 
Kochia arenaria 

* Silene pontiea 
/ygophyllum Fabago 
Medicago marina hirsuta 
Eryngium maritimum Atriplex litoralis 
Seseli campestre microtheca 

* Daucus bessarabicus Poligonum Rayi 
* Asperula setulosa arenarium 
Artemisia arenaria Euphorbia Peplis 
Centaurea arenaria Ephedra distachya 
Xanthium macrocarpum Carex arenaria 
Mulgedium tataricum (lyceria distans 
Ecballion elaterium Agropyrum junceum 
Tournefortia Arguzia Sartorii 
Orobanche major Elymus sabulosus 

Winre aceste specii, Zygophyllum Fabago, Medicago marina, 

Chenopo'lium Botrys, Xanthium macrocarpum, Eeballion elaterium, Oro- 

banehe major, Stachys maritima, Atriplez microtheeca, Ephedra distachuya, 

Carer arenaria şi Agropyrum Sartorii aparţin Domeniului Florei me- 
diteraneane; (//psophila trichotoma, Seseli campestre, Artemisia arena- 

via Halimoenemis crassifolia, Polyenemum arenarium şi Elymus sabulo- 
sus sunt specii proprii stepelor aren6se ale europei australo-orientale; 

Astragalus dasyanthus, Mulgedium tataricum şi Tournefortia Arguzia 

sunt specii taurico-caucazice; tote cele lalte sunt comune şi aflătâre 
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cam prin tote părţile arenose ale Europei centrale şi meridionale. De 
remarcat avem : Silene pontica D. Br. cunoscută numa în Dobrogea, 
Daucus bessarabicus şi Asperula setulosa cunoscute pe litoralul mărei 

Negre în Basarabiea şi aflate de noi în Dobrogea. 

D. Vegetaţiea halofilă 

Formațiea sa. — Sesurile nostre danubiane şi mai cu seamă cele din 

Dobrogea nu sunt lipsite de neşte întinderi uscate sau umede al căror 
sol conţine în amestecătură şi oarecare cantitate de sare cu baza de 

sodă. Facem abstracţie de părţile ce sunt pe lingă gura salinelor nostre 

de la Oenele-Mari în Vâlcea, de la Telega şi Slănic în Prahova, de la 

Tirgu-Oena în Bacău, devenite sărate în mod accidental prin faptul sărei 

ce se seote din mine şi se împrăștie prin împregiur. Puținele Halofite ce 

crese pe aci se găsesc şi în locurile salifere naturale ce aparţin zonei 

de vegetaţie a stepelor nostre şi care sunt obiectul ce ne ocupă aici. 
De remarcat este faptul că locurile salifere, în general, sunt la 

nivelurile cele mai inferidre, pe un substrat argilos nepermeabil, con- 

stituind neşte întinderi mărginite, isolate şi distante pe suprafaţa lo- 

curilor humifere fertile sau pe suprafaţa unor dune maritime şi fără 

curs sau scurgere de apă. Unele sunt plane şi uscate, neacumulând 

apă la suprafaţă, dar având mereu un oarecare grad de umeditate 

latentă, graţie igroscopicităţei ce o are sarea lor, precum vedem şe- 

sul ce se întinde în lunea Câlniştei între Comana şi Grădiştea, ase- 

menea şi oarecare întinderi prin Bărăgan ; altele, umede şi limonose, 

stau pe fundul unor excavații terestre sau în vecinătatea unor ape 

sărate. Acestea constituesc lacurile sărate şi sunt destul de numerose 

la noi din care, ca principale, cităm pe cele de la /igherea în Doljiu, 

Fundata şi Lacul- Amar în lalomiţa, Lacul-Sărat la Brăila şi Balta- 

Amară lingă Vişani în Rimnicu-Sărat; apoi în Moldova căteva mlăş- 
tini sărate în Covurlui şi Tecuci cum şi cele dintre laşi, Tirgu-Fru- 

mos şi Cotnari. În Dobrogea mai tote părţile deprimate useate, umede 

sau mocirlose, mai cu seamă în partea despre Marea Neagră, avend 

sau nu comunicaţie cu marea, sunt salifere; chiar mai totă ierba de 

păsciune din Dobrogea este cam cu sare, ceea ce face că carnea de 

berbece de aci să fie de cualitate deosebită. Afară de acestea, în 

Dobrogea, mai sunt şi marile lacuri sărate ce întreţin în apele lor şi 

pe ţărmii lor un mare număr de Halofite; astfel avem lacul Tichir- 

Ghiol lingă "Tuzla, lacurile de la Constanţa spre Mamaea şi Carachioi 

ce nau comunicaţie cu marea apoi imensele sinuri ce ţin de Marea 

Neagră: Lacul-Sinoe, Gloviţa şi Razemu. 
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Eacă, deci, atitea părţi salifere ce ofer un câmp destul de larg 

Halofitelor nostre, dar care nu sunt de cât prea mici fragmente com- 

parativ cu vastele stepe salsuginose ce caracteriseză marea depresiune 

a Caspiei şi a Aralului în 'Turchestaniea, neşte adevărate şi vaste pustii. 
De sigur că aceleaşi procedări geologice ce sau urmat în formarea 

suprafaţelor sărate din stepele ruso-asiatice au avut loc şi în părţile 

nostre. 

Flora vegetației halofile. — Vegetaţiea plantelor halofile permite să 
distingem oarecare formaţii după gradul de umeditate şi după eantita- 

tea sărei ce conţine. Astfel, părţile aride şi cu oarecare inclinaţie, părţile - 
plane sau excavate acoperite cu limon sărat, oarecare stânci în vecină- 

tatea acestora etc. îşi au influenţa lor asupra disposiţiei acestor plante. 
Însă, ceea ce nu lipseşte în vegetaţiea acestor locuri, sunt Chenopodia- 

ceele şi oarecare Artemisii ce predomineză, tote plante avend faculta- 
tea de a'şi conserva verdeţa pină in tomnă când fecondez şi dau se- 
minţele. Între alte Halofite se găsesc şi multe Crucifere halofile şi 
câteva Zigofilee ce denoteză caracterul salsuginos al solului ce le în- 

treţine. 
Flora specială a localităţilor nostre sărate coprinde următorele 

specii : 

Ranunculus pedatus Suzeda maritima 
Lepidium latitolium Halimocnemis triandra 

crassifolium Salicornia herbacea 
Senebiera Coronopus Camphorosma ovata 
Cerastium anomaluim Obione portulacoides 
Spergularia media Atriplex tatarica 

marginata rosea 
Nitruria ȘSehoberi Scilla automnalis 
Galatella punctata * Juncus maritimus ponticus 
Aster Lripolium Scirpus Holosehenus 
Artemisia Santonicum Cyperus pannonicus 

monogyna * Agrostis alba var. pontica 
Podospermum laciniatum prorepens 

Jacquinianum Xluropus litoralis 
Lactuca saligna Crypsis aculeata 
Tencrium scordioides Polypogon monspeliense 
Statice Gmelini Ruppia rostellata 
Plantago sibirica Potamogeton pectinatus 
Samolus Valerandii Zanichellia major 
Salsola Kali Zostera marina. 
Suzeda salsa 

D'intre acestea, speciile : Nitraria Sehoberii, Galatella punctata, 

Artemisia Santonicum, A. monoguyna, Podospermum laciniatum, P. Jac- 

quinianum, Statice (melini, Suceda salsa, Ialimocnemis triandra Şi 

Agrostis prorepens aparţin în propriu Domeniului Florei stepelor ; 
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Samolus Valerandii, Seilla automnalis (torte rară pe la noi), Fluropus 

littoralis, Crypsis aculeata şi Polypogon monspeliense ţin de Domeniul 
Florei mediteraneane ; Teucrium scordioides specie proprie a Penin- 

sulei-balcanice ; cele lalte sunt comune cam prin totă Europa centrală 

şi meridională. — Ruppia rostellata, Potamogeton pectinatus şi Zamni- 

chellia major stau în fundul apelor limpedi sărate; Zostera marina, Şi 
cea din urmă specie cu care se termină flora vasculară a ţerei nostre 

in disposiţiea sa geografică descensională, se găseşte in apele mărei 

Negre pe la Constanţa. 

Dintre tote zonele nostre de vegetaţie pină aici expuse, aceea care 

inregistreză cele mai puţine plante endemice este zona vegetației şe- 
surilor ce abia enumeră în total pe cele urmetore: Marrubium pra- 

coz, Polyenemum verrucosum, Rumer biformis, (Enanthe banatica ce 

sunt în Româniea şi în Transilvaniea; Nasturtium dacicum numa la 
noi în Munteniea, Cerastium bulgaricum, Achillea millefoliata, Cussi- 

nia bulgarica, Silene pontica şi Ayrostis pontica în Dobrogea. — Sunt 

câteva specii ce le am putea numi dac/co-panonice, a căror arie geo- 

grafică, pe cât se ştie, se întinde numa în coprinsul ţerilor dacice şi 
in Ungariea, precum : Achillea Neilreichii, Ajuga hybrida, Melilotus 

dentata, Symphitum uliginosum, Ș. molle, Pyrethrum uliginosum, Dianthus 

sabuletorum, Centaurea Tauscheri, C. banatica, Camphorosma ovata. ha- 

nunculus polyphujllus, R. pedatus, Onobriychis arenaria, Lepidlium crassi- 

folium, Salvia austriaca. Urmeză, apoi, acelea ce se întind numa pe 

pautea dreptă a Dunărei in Serbiea, Bulgariea şi Dobrogea, curat spe- 

cii meesiace : Nonea atra, Verbascum crenatifolium, Achillea depressa, 

Carduus leiophyllus, Campanula crassipes care trece şi in Banat, Satu- 

veja cerulea, Bidens orientalis. In fine, enumerăm pe Daucus bessara- 

bicus, pe Asperula setulosa, a căror arie geografică, limitată, stă numa 

pe litoralul mărei Negre intre Constanţa şi Odesa; Tanacetum boreale, 

specie podolică, aflată pe lingă Brateşi la Galaţi. 

Flora balcanico-caucasică ce coprinde regiunea balcanică (Bos- 

niea, Serbiea, Bulgariea, Rumeliea, Dobrogea) şi regiunea caucazică 

(Crimeea meridională şi provinciile caucazice) dă căteva din spe- 

ciile sale proprii în zona stepelor nostre ; cam puţine in partea cis-da- 

nubiană, ceva mai multe în partea trans-danubiană bine înţeles: Ado- 

nis Flammea, A. vernalis, Delphinium orientale, Dianthus pallens, IA- 

num tauricum, Peganum Harmala, Onobrychis gracilis, Astragalus pon- 

ticus, A. linearifolius, Vicia stenophylla, Potentilla taurica, Echinophora 

Sibthorpiana, Sium lancifolium, Lragopogon floccosum, Hieracium folio- 



770 CONSPECTUL GEOGRAFIC 

sum, Campanula macrostachua, Stachuys patula, Kochia prostrata, Poly- 

gonauun graminifolium, Euphorbia petrophulla, Ajuga salicifolia, Agropy- 

vum cristatum. — Din vecinătăţile Tiflisului vedem cum a sărit la noi, 
in şesurile din Dimboviţa, Agrostis densior. 

Domeniul Florei mediteraneane, printr'un număr destul de în- 

semnat de specii, âncă participă în Flora zonei şesurilor nostre. Unele, 

din regiunea mediteraneană occidentală (Portugalia, Spania, Franciea 

meridională, Italiea, Corsica, Sardiniea şi Siciliea) îşi intind ariea lor 

geografică pînă în regiunea nostră danubială şi pontică ; multe se în- 

tind pină în Orient în Asiea-mică, în Armeniea, în Caucaziea sau şi 
mai departe. Dintre acestea enumerăm: PRanunculus lateriflorus, Glau- 

cium co: niculutum, Calepina Corvini, Arenaria leptoclados, Linum. te- 

nuifolium, Tribulus terrestris, Zuygophiyllum Fabago, Medicago marina, 

Trifolium purpureum, Vicia narbonensis, Lathyrus Aphaca, Lathyrus 

Nussolia, Lythrum  Hyssopifolium, Pimpinella Tragium, Seabiosa ucra- 

nica, Galatella punctata, Micropus erectus, Xeranthemum c!lindraceum, 

Cirsium canum, C. siculum, Centaurea solstitialis, Scolymus hispanicus, 

Podospermum laciniatum, P. Jacquinianum, Xanthium  macrocarpum, 

Ecballion elaterium, Cynanchum acutum, Salvia „Eithiopis, Staclus ma- 

ritima, Ajuga Cham pytis, Teucrium Polium, LI. scordioides, Atriplex 

microtheca, Chenopodium Bothrys, Thu melea arvensis, Ficus carica, Ephe- 

dra distachya, Ornithogalum tenuifolium, Gagea stenopetala, G. arven- 

sis, Allium paniculatum, Seilla automnalis, Muscari racemosum, Oyy- 

perus glaber, C. longus, C. glomeratus, Carex wrenaria, Androporon 

Ischomum, Eluropus litoralis, Crypsis aculeata, Polypogon monspeliense, 

Tragus racemosa. 
Altele, din regiunea mediteraneană orientală, sau adriatico-egee, 

(Istriea, Iliriea, Croaliea, Dalmaţiea, Albaniea, Macedoniea, Traciea, 

Tesaliea, Greciea, insulele Ionice şi Archipelagice cu Creta) ajung în 

şesurile n6stre danubiale şi pontice, precum: Draba precoz, Lepidium 

graminifolium, Silene dichotoma, S. racemosa, 5. subeonica, Cerastium 

anomalum, Althea pallida, Glycyrrhiza echinata, Astragalus. vesi- 

carius, (Enanthe media, Lophosciadium meifohium, Bupleurum api- 

culatum, Inula Oculus Christi, Onopordon tauricum, Cirsium ligulare, 

(. Sintenisii, Centaurea iberica, C. salonitana, Periploca greca, Sala 

nutans, Marrubium peregrinum, Ajuga Lawmanni, Polygonum  are- 

narium, Thesium ramosum,  Leucojum  cestivum, Allium rotundum, 

A. atroviolaceum, Pollinia Gryllus, Eragrostis powoides, Lepturus 

pannonicus, Agropyrum Sartorianum. 

Însă, Flora Domeniului stepelor ocupă aici un loc cu mult mai 
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însemnat şi, impreună cu cele din Domeniul Florei forestiere ce staţio- 

nez în regiunele inferidre, constituese marea parte a populaţiei vegetale 

din acestă zonă. Lista acestora, fiind forte lungă, nu o mai reproducem. 

În mare parte, ariea geografică a acestor specii se intinde din Eu- 

ropa medie şi septentrională pină la mari depărtări, trecend şi în 

Asiea centrală ; unele trec chiar în America de nord, încingend ast- 

fel tot hemisferul nostru boreal prin regiunele campestre, precum: 

Agropyirum glamcum, A. vepens, Agrostenuma  (iithago, DBeckmannia 

eruciformis, Caltha palustris, Capsella Bursa pastoris, Convolvulus 

arvensis, Cynoglossum  oJficinale, Dactylis glomerata, Dianthus Ar- 

meria, Draba verna, Eragvostis major, LE. pilosa, Erigeron cana- 

dense, Festuca elatior, (alim verum, Gratiola officinalis, Ieleocharis 

palustris, Holosteum umbellatum, IHordeum murinum, Lamium. am- 

plezicaule, LL. purpureum, Lithospermum avvense, Lolium perenne, 

Lythrum Salicaria, Myosurus minimus, Poa, amnua, Polzygonum qui- 

culare, Panicum Crus gali, Ranunculus scelevatus, humea  Aceto- 

sella, Seutellaria yalericulata, Sisymbrium  Lhalianum,  Stellaria 

media, 'Trifolium arvense, Veronica heilerafolia, V. anagallis, V. 

serpyllifolia, Wicia Uracca. 

CONCLUSIE FINALĂ. 

Din cele expuse în întregul acestei lucrări, rezultă că homâniea 

nu 'şi are o Floră proprie a teritoriului scu şi, toi asemenea, ea nu 

aparţine exclusiv unui singur Domeniu floral din căte acoper con- 

tinentul nostru european. Negreşit, că situaţiea şi puţina sa întin- 

dere geografică, pe de o parte, apoi relieful seu topogratie, participa- 

rea sa în ariea Domeniului forestier şi în a Domeniului stepelor cum şi 

contactul său cu peninsula balcanică fac ca Flora sa să fie un com- 

posit, o întilnire de arii geografice a o mulţime de specii vegetale 

pe teritoriul sen. 
Dacă considerăm Carpaţii în totă întinderea lor, aflăm că, de şi 

in conexie cu Flora Alpilor Europei centrale şi cu cea din regiunea 

balcanico-caucazică, flora acestui mare sistem de rădicătură posedeză, 

dupe cum am putut vedea, un însemnat număr de specii endemice ce 

ii sunt proprii. Subt raportul acesta, ei constituese un important centru 

de formaţie în Flora europeică. 
Părţile lor alpine, pădurile, livedile, câmpiile şi apele ce isvo- 

răse sunt distribuite aproximativ cu aceeaşi mesură de o parte şi de 
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alta; tot asemenea, poalele lor de ambele părţi se perd în imense şesuri, 

unele ce se întind în Ungariea centrală, altele în Homâniea şi Basa- 
rabiea. Astfel fiind, avuţiea formelor sale vegetalc se revarsă cu aceeaşi 
cumpenă atit de partea nostră cât şi de cea transcarpatică. La poa- 

lele lor influenţa Domeniului stepelor şi a celui mediteranean se pro- 
pagă de o parte şi de alta, dar, ce este drept, cu oarecare diferenţe 

de plante care nu altereză fondul şi caracterele generale ale vegetației. 

sale generale. 

Resultă, prin urmare, că Flora României nu diferă de cât cu 

puţin de Flora 'Transilvanico-Banatică. Bine înţeles, diferenţa constă 
in câteva specii mai mult ce în balanţă trag în favorea nostră, graţie 

regiunei stepelor ruso-asiatice cu care suntem în conexie directă, 

grajie şi regiunei pietrose balcanico-caucazice ce'şi întinde ramifica- 
țiile sale mai mult de partea nostră, adăogând că şi Dobrogea ne dă 

un contingent de câteva specii ce nu vin dincolo de Carpaţi. Şi cu 

tote acestea, faţă de cele lalte ţări dependente de arcul Carpaţilor, 

Româniea tot nu se pote prevala că are o floră cu mult mai deose- 

bită în fondul stu, în esenţa sa. Dar, considerate împreună, ţările ce 
depind de Carpaţii meridionali şi se întind pină la Tisa, la Nistru, 

la Dunăre şi la Marea Neagră constituesc o regiune geografică destul 

de firescă, aşia că vegetaţiea şi flora acestei mari întinderi teritoriale 
se presenteză într'adevăr cu neşte caractere speciale, meritând ast- 

fel numele de Flora Dacică. 

FINIT. 



TABLA MATERIILOR 

PARTEA | 

CONSPECTUL SISTEMATIC 
Pag. 

(lasificaţiea generală urmată în acestă lucrare . . . - 9 

Disposiţiea Familiilor naturale care representeză plantele 
IE CI ANICL POPE oare 3 sa e o i ODO DNA Pa e a cae sa | 

Conspectul sistematic al Florei României. . . . - 9] 

I. Embriogene Dicotiledone . . . ........-.. 2 

Clasa IP. Dicotiledone Dialipetale lpogine . . . . - 21 

Ranunculaceae . . - - - . . 9] 

Beheridateae + < Pata Na MAAT ne ee 144, 

Nymphaeaceae 14 

BIO RĂCEa EI e < » + 1 n = + ANDORA e se ea + 
(STI CO ao 3 o ea Bia VĂ Sai NE e 47 

Tamariscaceae . . . . o. o... 15 
A a a TI 1 A III DES e Dr PRO a 19) 

Cicijerae e tao Voda aa a ae 19 

Bmartăceae .» << «to e 20 e 51 
Îi ie ace 2 răi VIDIN e ocazii S4 

esedaceae . -- = i «e =, etnie a n e 59 
Polygalaceae - e ee. 9] 

Balsamnaceae - : - . - - ss... 95 

Dhianthaceae a a ala le, Se bile 33 

Alsinaceae = e n e AO e 

Portulacaceae. - - : - o seo eo e e 199 

Paronychiaceae : =: : : ese e e ee = 129 

Hatinaceae. . - - - see ee e 199 

Hipericaceme -- = e ei AARE ee aie 

Geraniaceae . - e e LD4 

Linaceae. = 000 it arati E e E anca e e ae a IRI 



(Jâsa Ale; 

TABLA MATERIILOR 

Ozaludaceae 

Malvaceae. - 

Tiliaceae.  » 

Ampelidaceae . 

Zugoplujllaceae  - 

Empetraceae. : 

hutaceae 

„Lisculaceae. 

Aceraceae : 

Dicotiledone ipingiale i eiplue; pe 

Celastraceae  - 

PRhamnaceae  - 

Terebinthaceae  - 

Iuythraceae . 

Crassulaceae + 

Papilionaceae . 

Cesalpinaceae . 

Drupaceae : 
Sanguisorbaceae 
Rosaceae. 

Pomaceae.: 

(Enotheraceae. 

Haloragiaceae 

Pibesiaceae 

Philadelphaceae 

Sazifragaceae 

Umbelhferae. : 

Araliaceae . 

Cornaceae. : 

Clasa III. Dicotiledâne Gamopetale Inferovarii  - 
Rubiaceae. - 

Caprifoliaceae 

Dipsaceae  - 
Valerianaceae. 

Sinantherae 

19. Corymbiferae : 

20. Cynarocefalae 



Clasa IVo. 

TABLA MATERIILOR 

30. Ciehoraceae 

Ambrosiaceae . 

Campanulaceae - 

Cucurbitaceae 

Dicotiledone Gamopetale Superovarii 
Hricaceae 

Monotropaceae 

Oleaceae 

Jasminaceae : 

Asclepiadaceae 
Apocinaceae.- 

(Gentianaceae - 

Polemoniaceae 

Dorraginaceae. 

Convolvulaceae 

Solanaceae 

Verbascaceae - 

Seophulariaceae 
Acanthaceae 

Orobanchaceae 

Utriculariaceae  - 

Verbenaceae 

Labiatae 

Globulariaceae 

Plumbaginaceae - 

Primulaceae 

Plantaginaceae 

Clasa Vo. Dicotiledone Apetale Iermafrodite 

Amarantaceae 

Phutolaceaceae 

Ohenopodiaceae. 

Polygonaceae. - 

Daphnaceae 

Eleagnaceae 

Celtidaceae 

Ulmaceae 

Hippuridaceae 



7176 

Clasa VI 

TABLA MATERIILOI 

Loranthaceae  » : 

Santalaceae 

Aristolochiaceae  : : :. ». -..» 

Dicotiledone Apetale Unisexuate 

Urticaceae : 

Huphorbiaceae 

Callitricheaceae - 

Ceratophuyllaceae 
Juglandaceae 

Cupuliferae 

Salicaceae - 

Detulaceae 

Coniferae. - 

II. Embriogene Monocotiledone 

Clasa VIIO. 

Clasa VIII. 

Monocotiledone Periantice 

Alismaceae 

Huydrocharidaceae 

Orchidaceae 

Jridaceae 

Amaryllidaceae 
Dioscoreaceae 

Asparagaceae 

Inliaceae . : * 

Colchicaceae. - 

Juncagineaeae 

Juncaceae : 

Monocotiledone Aperiantice 

Cuyperaceae 
Gramineae 

Typhaceae 

Araceae 

Noiadaceae . : . . . - - 

Lemnaceae 

III. Sporogene sau Griptogame 

Clasa LXO. Sporogene Vasculare 

Marsileaceae -» 

(SAI SAE oi ip 9 9 19 19 Se Da! [ue aatez 

cn Or 
Se) 

— 

OI O ot SASU O OO 



TABLA MATERIILOR 

Pilices 

Iujeopodiaceuc . 

Equisetaceae 

PARTEA II 

CONSPECTUL (&EOGRAFIC 

Conspectul geografic al Florei României 

|. Fisiografiea generală a României 

10. Situaţiea, limitele, aspectul general 
2. Condiţiile telurice . 

Ş 1. Relieful generalal țărei, sie Baa, iărb tibia 

$ 2. Contormaţiea geologică 

2%, Condiţiile Climatice 
Ş$ 1. Clima României, iale cala seca 
Ş 2. Agenţii fisici externi 
Ş 3. Cireonsecripţiile climatice ale iară anlet 

Ş 4. Influenţa vegetației asupra climatului 
II. Vegetaţiea României şi Fiora sa geografică . 

1%. Raporturile sale, Divisiunea. ul 

9. Zonele de vegetaţie şi flora lor proprie. 
$ 1. Zona vegetației alpine 

$ 2. Zona vegetației forestiere 

A. Zona Coniferelor 
B. Zona Fagului. 

C. Zona Stejarului . 
$ 3. Zona vegetației stepelor dance ŞI i CEE , 

A. Vegetaţiea stepelor uscate 

B. Vegetaţiea limonosă şi acualică . 

(. Vegetaţiea arenosă . 
D. Vegetaţiea halotilă . 

Conelusie finală . 

717 

Pag. 

A | 645 

654 

055 

661 

662 

662 

664 

664 

075 

653 

653 

655 

701 

708 

TI 

NA 

712 

719 

794 

726 

739 

139 

7D4 

757 

763 

7165 

167 

771 



sal. he ji 
4 : fară acide sa "ae NA ne MD ru i 

dea e Sotto vea n e n se SMROĂDORRODĂ A 
da) AP istdutăi ctetiet „oaie, 

conți gi Ta e 

ta E 9 - 

aa! je e TIR A a Alasinog soh X 
aa 0 IRA Image atotimil si pi: E, 

băii mallăagon rio das 18 unopag (titi Tit: Ea 
7 RIDER RR igolong săijaninulaod pi 

ia eee aitaradid allijibaod) 

POL pita RP Alea „planta ai «LR 9 “Mb zii ati rue i jaga £8 
Po A Ă: 

Și i ae oii II, aa fi d i că eră i Puii Moeun e ANRE ea, Nae EI 

_ _ . Mea n 

e 3 4-A za POR | „eiizi vit “dlod viriuhoaafi N 
= =: 

în 
si 

ei Fi 

lia (al oloqeta vip aqo$ „A 

git i e barbie] aut aniqla foijelasv anoy E d? 
0 IDR a itzonot inițatogov. amo „€ i 
BR, E icepaal volanatinot) aoS A E! 
LN evreu Ali e inlugat anot „A Ai 
us Rares iului aaoN, 9 ge 

Lab 

ae adi = 

= dpi” e, 
DL = 



TABLĂ ALFABETICĂ 
DE 

FAMILIILE, GENURILE, SPECIILE, VARIETĂȚILE 
ŞI SINONIMELE PRINCIPALE ENUMERATE ŞI CITATE ÎN 

PARTEA SISTEMATICĂ A ACESTEI OPERE 

Numirile imprimate cu litere drepte sunt speciile și varietățile adoptate în glosa- 
logie ; cele imprimate cu italice sunt sinonime; iar cele imprimate cu italice negre sunt 
speciile şi varietățile noi, pînă acum necunoscute. 

Abies 'Tournef. 540. 
alba Mill. 540. 
excelsa Poir. 540. 
L.edebourii Rupr. 529, 
pectinata DC. 540, 
Picea Mill. 540. 
taxifolia Dest. 540. 
vulgaris Poir. 540. - 

Absinthium petrosum 
Daumg. 304. 

spicatum Baumg. 304. 
vulgare Luam. 303 

Abutilon Gartn. 144. 
Avicenne (wrtn. 144. 

ACANTHACEAE PR. Br. 448, 

Acanthus LL. 448 
longifolius Host. 448. 

Acer IL. 149. 
campestre LL. 149. 
Negundo IL. 149. 
platanoides LL. 149. 
Pseudoplatanus L. 149. 
tataricum IL. 149. 

ACERACE.E Lindl. 149. 

Aceras hircina Lindl. 547. 
pyramidalis Gren. (iodr. 

[09 i 
547. 

Acetosa scutata Mil. 50R. 
Achillea LL. 307. 

asplenifolia Venten. 309. 
cartilaginea Ledeb. 308. 

Achillea coarctata Poir.211. 
compacta Willd. 311. 
crithmitolia W.et Kit.310. 

5. banatica Kit. 310. 
dentifera DC. 308. 
depressa Janka 311. 
distans W. et Kit. 308. 

3. stricta Koch 305. 
getica Grec. 510. 
glomerata M. Bieb. 311. 
lanata Spreng. 309. 
leptophylla M. Bieb. 312. 
lingulata W. et Kit. 305. 
magna hochel 508. 
magna Al. 308. 
magna var. alpina ho- 

chel 305. 
millefoliata Grec. 312. 
Millefolium LL. 309. 

5, collina Becker 309. 
7. alpestris Wimm. 309. 

Millefolium $. rubra 
Sadl. 309. 

Millefolium $. crustata 
Rochel. 309. 

Millefolium +. lanata 
Koch 309. 

Millefolium î. setacea 
Koch 310. 

Neilreichii A. Kern. 311. 
nobilis Grec. 311. 
nobilis Rochel 310. 
oehroleuca W. et Kit.311. 

Achillea pannonica Schelle 
209, 

pectinata Willd, 311. 
polrphylla Sehleich. 310, 
pseudo-pectinata Janka 

5) le 

pseudo-tanacetifolia 
Wierzb. 508. 

Ptarmiea L. 308. 
rosea Desf. 309, 

scabra Host. 309, 
Schurii Schultz. 307, 
sericea Janka 311. 
setacea W. et Kit. 309, 
stricta Sehleich. 308. 
tanacetitolia AI. 908. 
tanacetifolia a. dentifera 

Koch 308. 
tanacetifolia Ș. purpurea 

Koch 308. 
tenuis ȘSehur 309, 

Achyrophorus helveticus 
Scop. 350. 

radicatus Scop. 350. 
Acinos acuminatus Friv. 465 

Patavinus Pers. 464. 
rotundifolius Friv. 464. 
thymoides Moemneh 465, 
vulgaris Pers. 465. 

Aconitum 'lournef. 40. 
Anthora L. 40, 
Baumgartianum Simk. 41. 
Cammarum Jacq. 41, 
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Acon. cernuum Wulf. 41. 
3. toxicum Grec. 41. 

intermedium DC. 42. 
Kolleri Rehb. 42. 
laetum Rehb. 42. 
laxum Rehb. 42. 
lasianthum Simk. 40. 

5. Baumgartianum 
Simk. 41, 

Lerchenfeldianum Schur 
41, 

ILycoctonum Grec. 41. 
Moldavicum Hacq. 4!. 
multifidum Koch 45. 
Napellus L. 42. 
Napellus Stork 42. 
Napellus Grec. 42, 
Napellus a. tauricum DC. 

49, 
neomontanum Wild. 42. 
ochroleucum Baumg. 41. 
paniculatum Koch 41. 
paniculatum î. flexicaule 

Hoppe 42. 
pyrenaicum Griseb. 42. 
rostratum Bernh. 42. 
Stoerkianum Rehb. 42. 
tauricum Wulf. 42 
toxicum Rehb. 42. 
transsilvauicum Lerc. 41. 
variegatum L. 41. 
Vulparia Rehb. 41. 

Acropteris septentrionalis 
Link. 652. 

Acrostichum Maranta L. 
646, 

septentrionale L. 652. 
Acta Î. 44. 

Cimicifuga L. 44. 
spicata L. 44. 

Adenophora Fisch. 385. 
lilifolia Ledeb. 588. 
lilhifolia $. infundibulifor- 

mis Alph. DC. 388. 
suaveolens Meyer. 353. 

Adenoscilla bifolia Gren. 
Godr. 565. 

Adenostyles Cass. 285. 
albitrons Baumg. 285. 
alpina Baumg. 258. 
alpina Blutt. et Fing. 255. 
Kerneri Simk. 285. 
leucophylla DU. 2858. 
leucophylla var. hybrida 

Griseb. 288. 
orientalis Boiss. 288, 

Adonis L. 98. 
estivalis L. 28. 
anomala Wallr. 29. 
apennina Jacg. 29. 

TABLA ALFABETICĂ 

Adonis automnalis L. 25. 
citrina Hottm. 29. 
flammea Jacq. 29. 
hybrida Wolff. 29. 
maculata Wallr. 29. 
miniata Jacq. 29. 
vernalis IL. 29. 
Walziana Simk. 29. 
wolgensis Janka 29. 
wolgense a.glabrescens 

Sehur. 29. 
Adoxa IL. 277. 

moschatellina IL. 277. 
Adyseton calycinum Scop. 

69. 
ZEgilops L. 659. 

cylindrica Host. 639. 
caudata Griseb. 639. 

ZEgopodium L. 239. 
P«dagraria L. 239. 

ZEluropus rin 624. 
littoralis Parlat. 624. 

AESCULACEE Lindl. 145. 

ZEsculus L. 148. 
Hippocastanum IL. 148. 

ZEthionema h. Br. 75. 
saxatile R. Br. 75. 

ZEthusa L. 246. 
Cynapium L. 246. 
Cynapoides M. Bieb. 246. 

Agraulus caninus P. Beauv. 
607. 

Agrimonia IL. 219. 
Agrimonioides Li. 220, 
Fupatoria L. 219. 
odorata Mill. 219. 
procera Wallr. 219. 

Agropyrum P. Beauv. 636. 
caninum Rem. et Seh. 637. 
cristatum Bess. 655. 
elongatum P. Beauv. 637. 
giganteum Rom. et Sch. 

D3T. 
elaucum Rem. et Sch. 657, 
panormitanum Parl. 636. 
repens P. Beauv. 657. 

5. maritimum Koch et 
fis. 637. 

Sartorii Boiss. 637. 
villosum Link. 658 

Agrostemma L. Il). 
Coronaria LL. 114. 
Githago IL. 115. 

Agrostis I. 005. 
alba L. 604. 

dittfusa Host. 604 
major Gaud. 604. 

. pontica Grec. 605. 
“UD $ CT A 

07= E 

Agrostis alba e. prorepens 
Koch 605. 
2. patula Gaud. 605. 
+. dubia Grec. 605. 

alba var. pallens Gaud. 
004. 

alba $. stolomifera Smith 
605. 

alpina Willd. 606. 
arundinacea L. 607. 
Calamagrostis Li. 609. 
canina L. 606. 
coarctata Hoftm. 605. 
compressa Willd. 605. 
decumbens Host. 605. 
densior Hackel 603. 
dubia Leers. 605. 
e[Jusa Poir. 605. 
gigantea Gaud. 604. 
holciformis M. Bieb. 608. 
Hornungiana Schur. 606. 
patula Gaud. 605. 
pumila L. 605. 
pungens Pall. 624. 
pyramydalis Schult. 607. 
rupestris All. 606. 
serotina L. 624. 
setacea Vill. 606. 
silvatica Host. 604. 
silvatica Georgi 607. 
Spica venti L. 606. 
stolonifera Host. 604. 

_stolomfera 4. L. 605. 
stolomfera 3. L. 604. 
vernalis Poir. 608. 
vulgaris Wither. 605, 

5. pumila 605. 
vulgaris 3. stolonifera 

Koch 605. 
vulgaris var. alpestris 

Sehur 606. 
Ailanthus glandulosus Dest. 

148. 
Aira L. 61|. 

alpina Roth. GL. 
altissima Lam. GL. 
ambigua De Notaris6l?2 
aquatica |, 625. 
cespitosa IL. GIL. 

5. Andraei Grec. GIL. 
cespitosa 3. pallida Koch 

GIL. 
capillaris Host. 612, 
coerulea Li. 624. 
cristata Li. 610. 
elegans Willd, 612. 
Hexuosa ÎL. GIL. 

5. montana rin. 612. 
parvi/lora 'Thuill. 6Il, 

coarctata Schur. 605. Ajuga L. 431. 



Ajuga alpina L. 481. 
Chamepithys Schreb. 482. 
foliosa 'Trat. 481. 
genevensis L. 481. 
hybrida A. Kern. 481. 
Laxmanni Benth. 452. 
reptans L. 481. 
rugosa Host 481. 
salicifolia Schreb. 452. 
XL super-genevensis-rep- 

tans 481. 
Albersia viridis Kunth 495. 
Albucea chlorantha Rehb. 

561. 
Alcea pallida Boiss. 142. 
Alchemilla IL. 195. 

acutiloba Stev. 199. 
alpestris Schm. 195. 
alpina $. hybrida L. 199. 
arvensis Scop. 199. 
fissa Schummel 199. 
glabra A. Kern. 198. 
glabrata 'Tausch. 195. 
hybrida Hottm. 199. 
montana Willd. 199. 
pubescens Koch 199. 
pyrenaica Dutour 199. 
vulgaris c. L. 198. 
vulgaris genuina Boiss. 

198. 
vulgaris 
ÎB. 

vulgaris 
199; 

vulgaris f. subsericea 
och 199. 

vulgaris var. pratensis 
Schur 198, 

vulgaris var. macrotoma 
orb. 198. 

Alectorolophus alpinus 
Rehb. 445. 

glaber AI. 446, 
major var. glaber Rehb. 

446, 
major var. hirsutus 

Rehb. 446. 
minor Wimm. 445. 
parvi/lorus Wallr. 445. 

Alga marina Lam. 645, 
Alisma L. 541. 

lanceolatum Wither. 541. 
Plantago IL. 541. 

ALISMACEAE Lam. et DC. 
541. 

Alliaria Adans. 60. 
officinalis Andrz. 60, 

Allium L. 566. 
acutangulum Schrad. 567, 

a. glabra Wim. 

5. major Boiss. 

Grecescu D. Dr. — C. 132%. 

TABLA ALFABETICA 

Allium acutangulum 8. mon- 
tanum Mert. et Koch 
567. 

ammophilum Heuff. 567. 
Ampeloprasum L. 569. 
ampeloprasum Jacq. 570. 
Ampeloprasum var. atro- 

violaceum Regel. 569. 
angulosnm Jacq. 567. 
angulosum Ș. majus 'Lre- 

vir, 567. 
angulosum 3. petroum 

DC. 567. 
aproximatum Gren. 

Godr. 570. 
arenarium Smith 569. 
Ascalonicum LI. 570. 
atropurpureum W. et 

Kit. 566. 
atroviolaceum Boiss. 569, 
Cepa L. 568. 
danubiale Spreng. 567. 
fallax Rem. et Sch. 567. 
fistulosum IL. 568. 
/lavescens Rehb. 567. 
flavum L. 568. 
fuscum W. et Kit. 505. 
guttatum Stev. 570. 
intermedium DU. 568. 
intermedium Rehb. 568. 
leptophyllum Sehur. 567. 
longispathum Redout.568. 
margaritaceum Ş. gutta- 

tum Boiss. 570. 
montanum Schmidt. 567. 
nemorale Salisb. 566. 
oehroleucum W. et Kit. 

505. 
oleraceum L. D069. 
pallens Koch 568. 
paniculatum L. 568. 
petiolatum Lam. 566. 
petreum Karel et Kiril 

568. 
plantagineum Liam. 506. 
Porrum LL. 570. 
pseudochroleucum Sehur 

568, 
Regelianum becker 510. 
robustum Karel ct hiril 

506, 
roseum Krock. 567, 
rotundum L. 570. 
sativum LL. 509. 
saxatile M. Bieb. 505. 
Schenoprasum LL. 567. 
Schaenoprasum Cham. 56? 
Schoenoprasum $. alpi- 

num Kunth. 567. 
Scorodoprasum L. 5â), 

781 

Allium sibiricum L. 567. 
sibiricum Rom. et Sch. 

5607. 
spherocephalum IL. 570. 
Steven: var. î et : Ledeb. 

568. 
Steveni var. +. Ledeb, 

565. 
transsilvanicum Lereh. 

567. 
ursinum IL. 567. 
Victorialis L. 566. 
virescens Lam. 569. 
xanthicum Griseb. et Sch. 

568. 
Allosurus aguilinus Presl. 

653. 
Alnaster fruticosus Ledeb, 

536. 
Alnus 'Tournef. 536, 

barbata C. A. Mey. 536. 
glutinosa Gertn. 536. 
incana Willd. 536. 
undulata Willd. 536. 
viridis DC. 536. 

Alopecurus LI. 595. 
altissimus ȘSehur 595. 
brachystachys Janka 598, 
fulvus Smith 599. 
geniculatus var. fulvus 

Auct. 599, 
laguriformis Schur 599. 
nigricans Koch 598. 
paludosus P. Beauv. 599. 
pratensis [. 598. 

3. obscurus Ledeb. 598. 
pratensis var. adscendens 

Beckm. 595. 
sericeus G:ertn, 598, 

ALSINACEAXE Bart]. 114. 

Alsine Wahlenb. 195. 
catarractarum Janka 196, 
Cherleri Fenzl 197. 
contractata Heldr. 195. 
falcata Griseb. 126. 
frutescens A. kKern. 196, 
glomerata Fenzl. 1926. 
Jacquinii Koch 126, 
Ritaibelii Nym. 195. 
laricitolia Crantz 195. 
media L. 120. 
recurva Walhenb. 197, 
rubra Walhenb. 195. 
setacea Mert. ct Koch 195. 
verna Bart]. 196. 

3. Gerardii Walhenb. 
277; 
. nivalis Fenzi. 127. 
î. leptophylla Heuff.127. 

52 
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Alsine verna Ei alpestris 
Fenzl. 12 

verna 3. spa Grec. 127 
verna 8. alpina Fenzl 127 
verna +. montana Fenzl. 

126. 
Althaa IL. 142. 

armeniaca "Ten. 142. 
cannabina L. 142. 
hirsuta L. 142. 
officinalis L. 142. 
pallida L. 142. 
rosea L. 143. 
taurinensis DC. 

Alyssum LI. 65. 
argenteum Vitm. 
calycinum L. 68. 

1. subincanum Grec. bY. 
3. depressum Grec. bv. 
[. foliosum Grec.. 69. 

campestre Urec. 65. 
campestre M. Bieb. 69. 
cominutatum Heuit. 67. 

142, 

60. 

edentulum W. et Kit. 65. 
65. 5. strictum Roche]. 

hirsutum M. Bieb. 68. 
îincanum Li. 09. 
încanum Urec. 69. 
linifolium Steph. 69. 
minimum Willd. 65. 

2. ramosissimum (run. 
65. 

minutum Sehlecht. 65. 
montanum  latifolium 

Grec. 07. 

murale W. et Kit. 66. 
orientale Janka 66. 
pulvinare Velen. 67. 
vepens Baumg. 67. 
hRocheli Andrz. 67. 
rostratum Stev. 67. 
rostratum hehb. 67. 
saxatile L. 60. 
saxatile Heutt. 66. 
Stribrnyi Velen. 67. 
subsinuatum Borb. 66 
transsilvanicum Sehur 67. 
Wierzbichii Heutt. 67. 

AMARANTACEAE R. Br. 494. 

Amarantus |. 494. 
Blitum L. 495. 
Blitum Auct. 495. 
Blitum a. silvestris Moq,. 

Tend. 495. 
caudatus L. 494. 
clorostachys Auct. 494. 
commutatus A. Kern. 495. 
pallidus M. Bieb. 495. 
patulus Bertol. 494. 

TABLA ALFABETICA 

Amarantus retroflexus L.. 494. 
silvestris Dest. 495. 
spicatus Lam. 494. 
viridis LL. 495. 

AMARYLLIDACEAE Lind. 554 

AMBROSIACE.E Link 377. 

Amorpha fruticosa L. 177. 

AMPELLIDACE.E Ach. Rich. 
146. 

Ampelopsis Michx. 146. 
hederacea Michx. 146. 

Amphigenes carpatica 
Janka 629. 

Amygdalus 'Lourn. 194. 
communis IL. 194. 
nana IL. 194. 
Pallasiana Br. 
Persica L. 194. 

Anabasis triandra M. Bieb. 
497. 

Anacamptis Rich. 547. 
pyramidalis Rich. 547. 

Anagallis IL. 457. 
arvensis L. 487. 
arvensis î. coerulea Le- 

deb. 487. 
eerulea Sehreb. 457. 
phonicea Lam. 4857. 

Anastatica syriaca L. 16. 
Anchusa |. 416. 

angustifolia L. Alf. 
ar vals Rehb. 416. 
Barrelieri DC. 417. 
Gmelini Ledeb. 417. 
italica Retz. 417. 

194. 

leptophylla Rem. et Seh. 
417. 

leptophylla Koch 417. 
oehroleuca M. Bieb. 4177. 

/. lepto- ochroleuca var. 
phylla 10 sir 

officinalis [PE 416; 

3. angustifolia DC. 417. 
officinalis var. lepto- 

phylla Rehb. 417. 
paniculata Ait. 417. 
rocera Bess. 416. 

pulla M. Bieb. 416. 
pulla Grec. 416. 

Andropogon IL. 6Ul. 
angustifolius Sim. 60L. 
Gryllus LL. 601. 
halepensis Brot. 601. 
Ischemum LL. 601. 
paniculatus Lam. 601. 
strictus Host. 601. 
villosus a. Lam. 601. 

Androsace L. 487. 
arachnoidea Schott 488. 
articulata Schur 488. 
Chamsjasme Host 488. 
chamajasme Wult. 488. 
elongata L. 487. 
lactea L. 488. 
lactea Vill. 488. 
longiseta Schur 488. 
maxima L. 487. 
obtusifolia All. 488. 
pauci/lora Vill. 488. 
Tauscheri Gandog. 457. 
villosa Koch 488. 

„villosa Jacq. 488. 
villosa Baumg. 455. 

Anemone IL. 25. 
alpina Jacqg. 27. 
alpina Wrec, 27. 
alpina var. . micrantha 

DO: 27. 
angulosa Lam. 26. 
erandis Wender. 27. 

5. polonica Block. 27. 
Hackeli Rehb. 27. 
Hepatica L. 25. 
Jancrewskyi Giraud. 22. 
montana Hoppe 28. 
multiloba Schur 26. 
narcisiflora L. 27. 

- 6. uniflora Grec. 27. 
nemorosa L. 26. 
nigricans Grec. 23. 
pratensis L. 25. 
Pulsatilla L. 28. 
Pulsatilla nutans aud, 

28. 
ranunculoides L. 26 
silvestris IL. 27. 
silvestris (Grec. 27. 
transsilvanica Heuft. 26. 
vernalis Grec. 27. 

Anethum Tournef. 254. 
graveolens IL. 254. 

Angelica Hoffm. 250. 
Archangelica L. 251. 
Archangelica a. alpina 
W ahlenb. 251. 

carvifolia Spreng. 250. 
Levisticum ALL. 250. 
montana Schleich. 251. 
paludapifoha Lam. 250. 
silvestris L. 250. 

3. elatior Wahlenb. 
251. 

Antennaria (Grtn. 501. 
dioica Giertn. 301. 

Anthemis L. 312. 
alpina Baumg. 307. 
arvensis L. 314. 



Anthemis arvensis £. Hay- 
naldiana Janka 214. 

auriculata Uriseb. 314. 
aurantiaca Schur 313. 
austriaca Jacq. 313. 
carpatica W. et Kit. 312. 

8. pyrethriformis Schur 
312. 

carpatica $. abreviata 
Schott 313. 

carpatica $. sericea 
Heuff. 313. 

cotula L. 314. 
chrysantha Schur 315. 
Fussii Griseb. 313. 
Kitaibelii DC. 312. 
macrantha Heuft. 315. 
montana Koch 312. 
Neilreichii Ortm. 314. 
pontica D'Urv. 314. 
ruthenica M. Bieb. 314. 

8. monocephala Grec. 
314. 

styriaca Vest. 312. 
tenuitfolia Schur 307. 
tinctoria L. 315. 

8. discoidea 315, 
Anthericum L. 561. 

Liliago L. 561. 
ramosum LL. 56]. 
serotinum IL. 561. 
sulphureum W. et Kit. 

562. 
Anthoxanthum L. 597. 

odoratum L. 597. 
Anthriscus Wimm. 9259. 

alpestris Wimm. 259. 
Cerefolium Hottm. 260. 
Cicutaria DC. 261. 
nemorosa Spreng. 260, 
silvestris Hoffm. 259. 
silvestris Hoftm. 9259. 
silvestris Grec. 260. 
trichosperma Schult. 200. 
torquata Duby. 259. 

Anthyllis L. 163. 
vulneraria L. 163. 

8. calcicola Schur 163. 
Antirrhinum Lournef 430. 

dalmaticum L. 431. 
elatine L. 432. 
genistefolium Vill. 451. 
si Ar tlueg Lej. 431. 

inaria L. 431. 
majus L. 430. 
minus Li, 439, 
Orontium L. 430. 
spurium L, 432. 

Apargia aspera W. et Kit. 
353. 

TABLA ALFABETICA 

Apargia aurantiaca W. et 
Kit. 352, 

caucasica M. Bieb. 555. 
hispida Host. 353. 
media Host. 352. 

Apera Ad'ns. 606. 
Spica venti P. Beauv. 606. 

Aphanes arvensis L, 199. 
Apium L. 238. 

graveolens L. 238. 
a. palustris 238. 
5. dulce DC. 235. 
*. rapaceum DC. 235. 

APOCYNACEE Lindl. 396. 

Aposeris Necker 352. 
foetida Lessing 552. 

Aquilegia [. 55. 
alpina Baumg. 
glandulosa Br. 55. 
glandulosa Jamka 39. 
Haenkeana Koch. 35, 
Kitaibelii Auct. 39. 
nigricans Baumg. 55. 
Sternbergii Rehb. 58, 
transsilvanica Schur 39, 
vulgaris LL. 39. 

39. 

Arabidopsis DC. 60. 
Thaliana Schur 60. 

Arabis L. 54. 
alpina L. 54. 

5. umbrosa Grec. 51. 
alpina $. crispata Koch 

- 

alpina «. husa Baumg. 
54 

arenosa b. heterophylla 
Schur 55. 

auriculata Lam. 54. 
auriculata 5. dasicarpa 

Andirz. 54. 
bellidifolia Jacq. bb. 
Crantziana Ehrh. 5». 
crispata Willd. 54. 
Halleri L. 5». 

3. Grecescui (Grandog. bb. 
Halleri Grec. 55. 
hirsuta Scop. 54. 

3. Hornungiana (Grec.5o. 
hirsuta b. sagittata hehb. 

54. 

hispida Mygind. bb. 
Hornungiana Sehur 59. 
longisiliqua Wallr. 54. 
muralis Grec. 55. 
ochroleuca Lam. 56. 
Ovivens s Wulf. 56. 
Ovirensis var. dacica 

Heuft. 50. 
perfoliata Lam. 53. 
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Arabis perfoliata Grec. 55. 
petraea Koch 55. 
petraa Sehlechtd. 55. 
petrogena Ken. 55. 
pră&cox. Willd. 55. 
procurrens W. et Kit. 55. 
recta Baumg. 54. 
sagittata DC. 54. 
segetalis Schur 55. 
stolomifera Host db. 
stolomfera Hornem. 56. 
Turrita L. db. 
Thaliana L. 60, 

ARACE.E Endlich. 641. 

ARALIACEXE Juss. 263. 

Archangelica Hoffm. 251. 
officinalis Hoftm. 251. 

Arctium Bardana Willd. 
327. 

Lappa «. |. 327. 
Lappa î. |. 527. 
minus Sehkuhr 3827. 
Personata |. 329. 
tomentosum Sehkuhr 327. 

Aremonia Neck. 219. 
agrimonioides Neck. 219. 

Arenaria |. 125. 
biflora IL. 123. 

$. transsilvanica Simk. 
123. 

ciliata Auct. 123. 
ciliata 8. friguda Koch 

193. 
cespitosa Ehrh. 126. 
fasciculata L. 126. 
filifoha M. Bieb. 123. 
frutescens Kit. 126. 
Gerardii Willd. 127. 
glomerata M. Bieb. 126. 
graminifolia Sehrad. 123. 
leptoclad:s Rehb. 124. 
laricifolia L. 125. 
liniflora Jacq. 127. 
macrocarpa Hornem. 

125. 
marginata M, Bieb. 127. 
marginata DC. 128. 
media L. 128. 
multicaulis L. 125. 
pendula W. et Kit. 122. 
recurva Al. 127. 
rotundifolia Borb. 123. 
rubra a. campestris L. 

128. 
rubra 3. marina k. 128. 
saxatilis Baumg. 126. 
serpyllifolia L. 123. 
serpyllifolia Guss. 124. 
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Arenaria serpylhifolia +. te- 
nuior Koch 124. 

setacea Thuill. 125. 
sphaerocarpa "Ten. 123. 
striata |, 1925. 
trinervia LL. 192. 
verna legitima L. 126. 

Argemone pyrenaica L.45. 
Aria intermedia Schur 223. 
Aristolochia L. 516. 

Clematitis L. 516. 
pallida Willd. 517. 

ARISTOLOCHIACEE Jnss. 
516, 

Armeniaca Tourn. 194. 
vulgaris Lam. 194. 

Armeria Willd. 494. 
alpina Willd. 484. 
alpina var pumila Fuss. 

485. 
elongata Boiss. 485. 
vulgaris Willd. 485. 

Armoracia rusticana J|. 
Wetter. 65 

Arnica L. 319, 
austriaca Hoppe 518. 
cordata Wulf. 315. 
montana |. 319. 
scorpioides Baumg. 31%. 

Aronicum Neck. 319. 
carpaticum Sehur 319. 
scorpioides var. carpati- 
cum Griseb. 519. 

Arrhenatherum P. PBeauv. 
615. 

avenaceum P. Beauv. 615. 
elatius Mert. et Koch6l5. 

Artemisia LL. 505. 
Abrotanum IL. 304. 
Absinthium L. 303. 

5. grandiflora Bess. 504, 
annua L. 305. 
arenaria DC. 305. 
austriaca Jacq. 304. 
Baumgartenii Bess. 505. 
campestris L. 305. 

£. sericea Fries 30. 
collina Sehur 305. 
Dracunculus L. 306. 
eriantha 'Ten. 305. 
inodora M. Bieb. 305. 
inodora var. Steveniana 

DC. 305. 
insipida Schur 305. 
lednicensis Rochel. 305. 
maritima $. patens Neilr. 

306, 
maritima *. Salina Koch 

306. 

TABLA ALFABETICA 

recta Neilr, 306. 
monogyna W. et Kit. 506. 
nutans (Grec. 306. 
pauciflora M. Bieb. 305. 
pontica L. 304. 
sabulosa Willd. 305. 
sala Willd. 306. 
salsoloides Br. 305. 
Santonicum L. 306. 

3. monogyna Wollf. 306. 
scoparia W. et Kit. 306. 
spicata Rochel 305. 
spicata Ș. eriantha DC. 

305. 
Villarsii Gren. 305. 
vulgaris L. 304. 

3. sericeo-tomentulosa 
Grec. 304. 
*. latiloba Ledeb. 304. 

vulgaris communis. Le- 
deb. 304, 

Arthrolobium Desv. 152. 
scorpioides DC. 152. 

Arum L. 641. 
elongatum Stev. 642. 
intermedium Schur 641. 
longispathum Rehb. 642. 
maculataum IL. 641. 
orientale M. Bieb. 641. 
vulgare Lam. 64]. 

Arundo Calamagrostis All. 
606. 

colorata Willd. 597. 
e/]usa (mel. 607. 
kpigeios L. 606. 
glauca M. Bieb. 607. 
intermedia Gmel. 607. 
montana (aud. 607. 
Phragmites L. 602. 
Phragmites $. flavescens 

Custor 602. 
Pseudophragmites Hall. 

607. 
pyramidalis Sehult. 607. 
varia Schrad. 607. 
vulgaris Lam. 602. 

Asarum IL. 5l7. 
enropaeum LL. 517. 

ASCLEPIADACE.E Lindl. 395 

Asclepias Cornuti Decaisne 
390. 

Syriaca L. 396. 
Vincetoxicum L. 395. 

ASPARAGACEE A. Rich.555. 

Asparagus IL. 555. 
officinalis L. 555. 
officinalis var. 6. 555, 

Artemisia maritima var. e- Asparagus officinalis cam- 
pestris Grec. 556. 

pseudoscaber Grec. 556. 
scandens Guldenstedt, 

556. 
silvaticus W. et Kit. 555. 
tenuifolius Lam. 555. 
tricarinatus DC. 556. 
verticillaris Lam. 556. 
verticillatus L. 556. 

Asperugo Tournef. 413. 
procumbens L. 413. 

Asperula IL. 264. 
Aparine M. Bieb. 268. 
arvensis L. 264. 
capitata Kit. 265. 
ciliata Rochel 265. 
Cynanchica L. 265. 

4. supina Grec. 266. 
£. vulgaris Grec. 266. 
“. altissima Grec. 266. 

Cynanchica var. subal- 
pina Sehur 266. 

debilis Ledeb. 265. 
galioides M. Bieb. 267. 

3. tyraica DC. 268. 
glauca Bess. 267. 
graveolens M. Bieb. 266. 
hexaphylla Rochel 265. 
humifusa Bess. 268. 

a. conferta C. Koch.269. 
3. diffusa C. Koch 269. 

montana Kit. 265. 
odorata L. 268. 
pontica (Grec. 266. 
rubioides Schur 9276. 
rumelica Boiss. 266. 
setulosa Boiss. 266. 
supina M. Bieb. 266. 
taurina L. 264. 
tenella Heutt. 265. 
tinctoria L. 265, 

Aspidium h. Br. 645. 
aculeatum Dell. 648. 

a. lobatum Swartz. 648. 
5. Swartzianum Koch 
645. 
“7. angulare Kit. 645. 

aculeatum Swartz. 6458. 
aculeatum «. vulgare 

Doll. 645. 
aculeatum *. Braunii 

Doll, 645. 
affine Fisch. 649. 
alpinuu Willd. 650. 
Braunii Spenn. 648. 
dilatatum Willd. 650. 
Filix-foemina Swartz. 

651. 
Filix-mas Swartz. 649 * 



Aspidium Filix-mas d. um- 
brosum Millde 649. 

hastulatum "Ten. 648. 
Lonchitis Swartz. 045. 
pilosum Schur 645. 
spinulosum Doll. 650. 
helypteris Swartz. 049. 

Asplenium LI. 651. 
Adianthum nigrum L. 

652. 
Ceterach L. 646. 
Filix-foemina Bernh. 651. 
lepidum Presl 652. 
Ruta-muraria L. 652. 
Scolopendrium Li. 652, 
septentrionale Swartz. 

652. 
Trichomane L. 651. 
viride Huds. 651. 

Asprella nardiformis Host 
640. 

oryzoides Lam. 601. 
Aster L. 291. 

alpinus L. 291. 
Amellus IL. 291. 

3. Bessarabicus DC. 
291. 

Amellus 3. major Ledeb 
291. 

Bessarabicus Bernh. 291. 
dracunculoides Lam. 292. 
palustris Lam. 292. 
pannonicus Jacq. 29%. 
punctatus W. et Kit. 292. 
salignus Willd. 291. 
tinctorius Wallr. 291. 
Tripolium L. 299. 

Asterocephalus banaticus 
Rehb. 253. 

Columbarius Rehb. 255. 
ochroleucus hehb. 9254. 

Astragalus IL. 179. 
albidus W. et Kit. 180. 
alpinus L. 179. 
arenarius L. 180. 
arenarius b. multijugus 

Rochel 130. 
asper Jacq. 181. 
australis hehb. 179. 
austriacus LL. 180. 
brachylobus DC. 150. 
campestris L. 178. 
chloranthus Pall. 151. 
chlorocarpus Griseb. 180. 
Cicer L. 181. 
dacicus Heutt. 180. 
dasyanthus Pall. 181. 
eriocephalus W. et Kit. 

181. 
frigidus A, Gr. 179, 

TABLA ALFABETICA 

Astragalus g/aucus M. Bieb. 
180. 

glyeyphyllos L. 181. 
linearifolius Pers. 180. 
microphyllus Bess. 180. 
monspessulanus LL. 182, 
Onobrychis L. 179. 

7. vulgaris Ledeb. 179, 
5. brevifoliatus Grec. 
180. 
7. linearitolius Ledeb. 
180. 
d. stenophyllus Grec, 180. 

oroboides Hornem 179. 
pannonicus Schult. 181. 
ponticus Pall. 181. 
precox Baumg. 182. 
Rochelianus Heuft. 180. 
uralensis Jacq. 175. 
vesicarius L. 180. 
virgatus Pall. 180. 
Wulfenii Griseb. 182, 

Astrantia ÎL. 237. 
alpestris Kotschy. 238. 
carniolica Baumg. 238. 
intermedia M. Bieb.237. 
involucrata Auct. 237. 
major |. 237. 

d. vulgaris Stur, 237. 
3. montana Stur. 237. 
“. tridentata Stur. 237. 

minor Schur 238. 
transsilvanica ȘSehur 235. 

Athamanta Koch 245, 
Cervaria L|. 253. 
Hungarica Borb. 248. 
Matthioli Heutt. 245. 
Matthioli Hottm. 248. 
Matthioli forma albanica 

Grisehb. 245. 
Matthioli forma elata 
Griseb. 245. 
Meum Li. 249. 
Oreoselinum IL. 253, 

Athyrium Roth 651. 
alpestre hylands 651. 
Filix-ftomina Roth. 651. 

Atragene IL. 22. 
alpina IL. 22. 

Atriplex 'Lournef. 505. 
acuminata W, et Kit. 

503. 

alba Scopol. 505. 
angustifolha Smith. 503, 

“arenarium Woods. 504. 
Bonus-Henricus  Urantz. 

500. 

calotheca Ratinesq. 504. 
erecta Smith. 503. 
hastata Moq.-Tend. 504. 
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Atriplex hastata î. micero- 
sperma Moq.-Tend. 
504. 

hastatum a. vulgaris 
Fenzl. 504. 

Hermanni Willem. 503. 
hortensis L. 505, 
incisa M. Bieb. 504. 
laciniata M. Bieb. 505. 
laciniata Sturm 504. 
latifolia Wahlenb. 504. 
latifolia Ș. microcarpa 

Koch 504. 
littoralis L. 504. 
microsperma W. et Kit. 

504. 
mierotheca Moq.-Tend. 

505. 
mucronata Baumng. 504. 
muralis Crantz. 500, 
nitens Schkur 503, 
oblongifolia W. et Kit. 

503. 
patula L. 503. 

3. erecta 505. 
patula var. a. hololepis 

Fenzl. 503. 
patula var. 3. microcarpa 

Koch 504. 
patulavar.“. angustifolia 

Ledeb. 503. 
patula var. +. muricata 

Fenzl. 504. 
patulam Baumg. 504. 
pedunculata IL. 502, 
recurvum D'Urv. 504. 
ruderalis Wallr. 504. 
rosea IL. 504. 
Scoparia Crantz. 495. 
tatarica IL. 504. 
tatarica Koch. 503. 
Vulvaria Crantz. 500. 

Atropa L. 422. 
Belladona LI. 492. 

Atropis distans Griseb. 623, 
Avellana byşantina Ulus. 

529. 
Avena LI. 612. 

adsurgens Schur 613. 
alpestris Host 614. 
alpestris DC. 614. 
alpina Smith 613, 
Baumgartenii Steud. 614. 
Besseri Schur 614. 
capillaris Mert. et Koch 

612. 
carpatica Host 615. 
carpatica Schur 614. 
compressa Heuft. 614. 
coronensis Schur 614. 
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Avena decora Janka 614. 
dubia Leers 615. 
elatior L. 615. 
fatua L. 613. 
Havescens L, 614. 

5. purpurascens K, 
Richt. 614. 

flavescens ş. variegata 
Gaud. 614. 

lanata DC. 615. 
Iatifolia Host 615. 
nervosa Lam. 615. 
orientalis Schreb. 612. 
Parlatori Fuss 614. 
planiculmis Schrad. 613. 
preusta Rchb. 613. 
pubescens L. 615. 
purpurascens DC. 614. 
sativa L. 612. 
Scheuchzeri Al. 614. 
sempervirens Baumg. 

614. 
sterilis L. 613. 
strigosa Sehreb. 615. 
tenuis Moench. 615. 
triaristata Vi, 615. 
versicolor Vill. 614. 

Axyris ceratoides L. 503. 
Azalea L. 39]. 

procumbens L 591. 

Baldingera arundinacea 
Dumort. 597. 

Ballota LL. 477. 

fetida Grec. 477. 
nigra L. 477. 
ruderalis Fries 417. 
urticifolia Ortm. 417. 
vulgaris Hoftmsgg. 417. 

BALSAMINACEE Lindl. 93. 

Balsamine hortensis Desp. 
93. 

Banffia petrea Baumg. 103. 
Barbarea kR. Br. 53. 

arcuata Rehb. 53. 
Kaiseri Schur 53. 
vulgaris R. Br. 53. 

î. Kaiseri Grec. 53. 
7. arcuata Grec. 53. 

taurica DC. 53, 
Barkhausia rheadifolia 

M. Bieb. 361. 
setosa DC. 361. 

Bartsia L. 448. 
alpina L. 448. 
lutea Rchb. fil. 448. 
Odontites Huds. 447. 
verna Rehb. fil. 447. 

TABLA ALFABETICA 

Batrachium divaricatum 
Wimm. 30, 

Beckmannia Host 600. 
erucetormis Host 600. 

Belladonna baccifera Lam. 
422. 

trichotoma Scop. 422, 
Bellevallia leucophea 

Boiss. 571. 
Bellis L. 290. 

perennis L. 290. 

BERBERIDACE£ Ach. Rich. 
44. 

Berberis |. 44. 
vulgaris L. 44. 

Berteroa DC. 69. 
incana DC. 69. 

6. viridis 70. 
viridis 'Tausch. 70. 

Berula M. et Koch 241. 

angustifolia Koch 241. 
Beta 'Tournef. 502. 

hortensis Mill. 502. 
Rapa Dumort. 502, 
rubra major Bauh. 502. 
rubra radice rap Bauh,. 

502. 
vulgaris L. 502, 

g. rubra L. 502. 
8. Vicla LL. 502. 

vulgaris alba DC. 502. 
vulgaris +. rapacea Koch 

502. 
Betonica ÎL. 475. 

hirsuta trec. 415, 
hirta Leyss. 47». 
officinalis L. 475. 
serotina Host. 475. 
stricta Ait 4175. 

Betula Tournef. 535. 
alba Regel. 535. 
alba L. 535. 
Alnus glutinosa L, 536. 
carpatica W.et Kit. 535. 
carpatica *. hercynica 

Rehb. 535. 
incana L. 536. 
odorata hehb. 535. 
odorata Bechst. 535. 
pendula Roth. 535. 
pubescens Ehrh. 535. 

3. carpatica Sag. et 
Sehn. 535. 

verrucosa Ehrh. 535. 
viridis Chaix 536. 

BETULACEE Bart]. 535. 

Bidens L. 302. 
cernua Willd. 302. 

Bidens cernua 4. discoidea 
DC. 302. 
5. radiata DC. 302. 
7. minima DC. 303, 

Cernua L. 302. 
cernua Urec. 302, 
minima L. 303. 
orientalis Velen. 302. 
tripartita L. 302. 

Biota orientalis Endl. 53R. 
Biscutella L|. 74. 

alpestris W. et Kit. 74. 
levigata L. 74. 

a. glabra Gaud. 74. 
5. ambigua DC. 74. 

levigata Rehb. 74. 
lucida DC. 74. 

Blechnum IL. 653. 
boreale Swartz 653. 
Spicant Roth. 653. 

Blitum 'Lournef. 501. 
Bonus-Henricus C. A. 

Meyer 501. 
glaucum Koch 501. 
polrmorphum a. vulgare 

Ledeb. 501. 
rubrum Rehb. 50l. 
virgatum LL. 502. 

Bbrsmus compresus Panz. 
D895. 

Bootia vulgaris Neck, 105. 

PORRAGINACEXZ Desv. 402. 

Borrago Tournef. 414. 
officinalis L. 414. 

Botryanthus odorus Kunth. 
DT, 

pallens Kunth. 571, 
stereophyllus Herb. 5171. 
vulgare Kunth 571. 

Botrychium Swartz 646. 
Lunaria Swartz 646. 
Lunaria $. rutaceum 

Wahlenb. 646. 
matricariefolium Al. Br. 

646. 
Brachyolobus amphibius 

Al. 52. 
Brachypodium P. Beauv. 

631. 
ccespitosum Rom. et Seh,. 

631. 
gracile Weig. 631. 
pinnatum P. Beauv. 631. 

5. rupestre Grec. 631. 
pinnatum a. vulgaris 

Koch 631. 
pinnatus 3. 63. 
rupestre Rem. et Sch, 

631, 



Brachypodium silvaticum 
Rom. et Sch. 631. 

Brassica |. 79. 
austriaca Jacy. 64. 
campestris L. 79. 

8. napo-brassica DC. 79. 
elongata Ehr. 80. 
muralis Br. 77 
Napus IL. 79. 
Napus oleifera 7%. 
Napus esculenta Koch 79. 
nigra Koch 78. 
oleracea L. 79 

a. capitata DC. 79. 
5. capitata bullata 79. 

„ acephala DC. 79. 
5. gemmitera DC. 80. 
e. caulo-rapa DC. 80. 
9. Botrys DC. 80. 

oleracea viridis Lam. 30. 
orientalis L. 64. 
polmorpha W. et Kit. 60. 
Rapa L. 79. 

3. rapifera Metzger 19. 
Rapa a. campestris Koch 

79. 
Briza |. 617. 

Eragrostis L. 67. 
media L. 617. 

Bromus LI. 63?. 
agrestis Host 633. 
affinis Dumort 634. 
angustifolius Șehrank 

633. 
arundinaceus Roth 650. 
arvensis L. 034. 
arvensis Poll. 655. 

_asper Murr. 632. 
cespitosus Host 631. 

-commutatus Sehrad. 654. 
commutatus M. Bieb. 634. 
cristatus |. 658. 
distichus Moeneh 632. 
elatior keel. 630. 
elongatus Gaud. 633. 
erectus Huds. 632. 

î.tran:silvanicus Steud. 
639, 

erectus $. glaber Schur 
633, 

fibrosus Hack. 633. 
fragilis Schur. 6:54. 
giganteus L. 630. 
glomeratus Scop. 624. 
Pursutus Sehrank. 655. 
hyalinus Sehur, 654. 
hyrbridus Schur 653. 
inermis Leyss. 655, 
Jubatus Ten. 632. 
laxus Schur 638. 

TABLA ALFABETICA 

Bromus mollis L. 634. 
2. eftusus Schur 654. 

multi/lorum Host 634, 
nemoralis Huds. 632. 
patulus Mert. et Koch 634. 
pinnatus L. 631. 
pseudoasper Schur 632. 
ramosus Huds. 692. 
rupestris Host 651. 
secalinus IL. 035. 
serotinus Benek. 632. 
simplex (aud. 634. 
squarrosus L. 655. 

2, villosus hoch. 635. 
7. megastachius trec. 
035, 

squarrosus 6. velutinus 
Rehb. 635. 

sterilis L. 652 
tectorum L. 032. 
variegatus Schur 655, 
versicolor (arec. 634. 
villosus Gmel. 635. 
wolgensis M. Bieb. 635. 

Bruckenthalia Rchb. 391. 
spiculiflora Rehb. 391. 

Brunella 'Lournef. 479. 
alba Pall. 480. 

a. integritfolia Gren. 
Godr. 480. 
3. laciniata Grec. 480. 

grandiflora Maench 480. 
5. pinatifida Koch 4*0. 

officinalis Urantz. 479. 
vulgaris L. 479. 

3. intermedia Grec. 450. 
vulgaris e. pinatifida 

Benth. 450. 
vulgaris e. laciniata 

Benth. 480, 
Bryonia L. 339. 

alba L. 389. 
Bucetum elatius Parn. 630. 
pratense Parn. 630, 

Buglossum Barrelieri All. 
ANA 

officinale Lam. 41%. 
vulgare Spenn. 417. 

Bugula alpina ALL. 481. 
genevensis Mill. 451. 
reptans Menceh 4851. 

Bunias h. By. Sl. 
Cakile L. 16. 
orientalis L. ȘI. 
syriaca Giertn, 76. 

Bunium Carvi M. Bieb. 
239. 

Bulbocastanum L. 940. 
Buphthalmum cordifolium 

W. et Kit. 299. 

187 

Buphthalmum speciosum 
Schreb. 299. 

Bupleurum L. 242. 
atfine Sadl. 245. 
angulosum Spreng. 245. 
apiculatum Friv. 244. 
aureum Fisch. 242. 
baldense Host 243. 
coloratum Schur 9242. 
commutatum Boiss. 244. 
diversifolium Rochel245. 
exaltatum Schur. 9243. 
falcatum LL: 242. 

4. dilatatum Sehur 242. 
5. variifolium Sehur 
242, 
%. subfaleatum Grec. 
943. 

falecatum normale 242, 
gramineum Br. 245. 
Gerardi Jacq. 244, 
Gerardi var. 3. Sad]. 243. 
Gerard: var. virgatum 

Rehb. 243, 
glumaceum var. arista- 

tum Boiss. 244. 
junceum IL. 244. 
perfoliatum Lam. 242, 
ranunculoides LL. 243. 
ranunculoides 4. genui- 

num QGren. 243. 
ranunculoides a. humilis 

Koch 943. 
ranunculoides î. elatius 

Koch 243. 

rotundifolium L. 942. 
subfalcatum Sehur 245. 

Butomus LI. 541. 
umbellatus LI. 541. 

Buxus arborescens Lam. 525, 
sempervirens L, 525, 

Cacalia Alliaria A. Ken. 
288. 

alpina LI. 288. 
Cachrys ferulacea Janka 

262. 
Cakile Town. 76. 

maritima Scop. 76. 
serapionis Giertu. 76. 

Calamagrostis hoth. 606. 
argentea DC. 609. 
arundinacea Roth. 607. 
colorata DC. 597. 
Epigeios Roth. 606. 

3. intermedia Grec. 007. 
7. Reichenbachiana Grec. 
007, 

glauca Rehb. 607. 
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Calamagr. Fluebneriana 
Rehb. 607. 

laxa Host 607. 
littorea DC. 607. 
montana Host 607. 
Pseudophragmites 

Daumg. 607. 
pyramidalis Host 607. 
sivatica DC. 607. 
silvatica Grec. 608. 
speciosa Host 609. 
varia Baumg. 607. 

Calamintha Moench. 462. 
Acinos Clairvill. 465. 
Acinos a. vulgaris Rehb. 

465. 
Acinos c. acuminata 

Rehb. 465. 
adscendens Jord. 4602, 
alpina Grec. 464. 
Baumgarteni (Grec. 464, 
Clinopodium Benth. 465. 
hederacea Scop. 467. 
menthetfolia Host 463. 
Nepeta Urec. 463. 
nepetoides Grec. 463. 
officinalis Maeneh 464, 
officinalis Benth. 464. 
officinalis «. vulgaris 

Rehb. 464. 
officinalis d. Nepeta 

Rehb. 463. 
origanifolia Host 465. 
Parwi/lora Lam. 465. 
Patavina Host 464. 
Patavina B. acuminata 

Griseb. 465. 
x Patavina- Acinos Simk, 

465. 
Pulegium Rcehb. 463, 
rotundifolia Benth. 464. 
silvatica Bromtield 464. 
suaveolens Boiss. 465 
trichotoma Menceh 463. 

Calceolus Marianus Crantz 
15504 

Calendula Neck. 324. 
officinalis L. 324, 

Calepina Adans. SI. 
Corvini Desv, ȘI. 

Calla L. 642. 

palustris L. 642, 
Callianthemum coriandri- 

folium Rehb. 30. 
Callistachys pyrenaica 

Heuft. 593, 
Callitriche L.. 526. 

alpina Schur 596, 
fuviatilis Rehb. 526. 
hamulata Grec. 596. 

TABLA ALFABETICA 

Callitriche platycarpa Kiitz, Campanula glomerata . ag- 
526. 

platycarpa trec. 526. 
transsilvanica Scehur 526. 
verna Î.. 596. 
verna b. transsilvanica 

Simk. 526. 

CALLITRICHEACEE Link. 
526. 

Calluna Șalisb. 391. 
vulgaris Salisb. 391. 

Caltha Pers. 37. 
alpina Schur 37. 
intermedia Schott 37. 
lceta Șchott 37. 
latifolia Schott 37. 
palustris LL. 37. 
pumila Schur 37. 
ranunculoides Schur 37. 

Calystegia sepium R, Br. 
418. 

Camelina Crantz 72. 
macrocarpa Wierzb. 72. 
microcarpa Andrz. 72. 
sativa «. pilosa DC. 72. 
silvestris Wallr. 72, 

Campanula LI. 379. 
abietina Griseb. 336. 

4. genuina Grec. ST. 
î. parviflora Grec, 357. 

aepregata Willd. 380. 
Allionii Grec. 379, 
alpina Jacq. 379. 
barbata Baumg. 379. 
Bieltzii Schur 383, 
bononiensis IL. 352. 

a. genuina (Grec. 389, 
f. simplex DC. 388, 

bonnoniensis All. 5R3. 
bonnoniensis Grec. 383. 
bonnoniensis b. latifolia 

Schur 382. 
cespitosa uree. 385. 
capitata Șims. 380. 
carpatica Jacq. 386. 
cervicaria LL. 380. 
cervicaroides Rum. et 

Seh. 381. 
congesta Rom. et Sch.350. 
consanguinea Schott 354. 
crassipes Heufl. 385. 
divergens Willd. 380. 
divergens Willd. 379. 
expansa f. sphoerotrix 

Boiss. 357. 
elomerata IL. 380. 

(. cervicarioides 281. 
7. speciosa Alph. DC. 
381, 

gregata Koch 381. 
glomerata e. sparsi/lora 

Alph. DC. 381. 
gramimfolia W. et Kit. 

379. 
Grossekii Heuft. 380. 
heterophylla Baumg. 385. 
Hornungiana Schur 383. 
lanceolata Simk 382, 
latifolia Grec. 381. 
latitolia L. 381. 
lilifolia L. 388. 
lingulata W. et Kit. 380. 
limfolia Auct. 353. 
limfolia Jacqg. 384. 
limfolia Grec. 383. 
m: crostachya Kit. 381. 
Medium L. 380. 
modesta Schott. 385. 
multi/lora W. et Kit. 351, 
neglecta Bess. 382. 
neglecta Ron. et Seh. 

587. 
patula L. 387. 

5. calycina Grec. 357. 
;. neglecta Alph. DU. 
387. 

patula Grec. 387. 
patula b. pauci/lora Ro- 

chel 356. 
patuia &. flaceida Koch 

387. 
pauciflora Dest. 387. 
persicifolia L. 386. » 

4. dasycarpa Kit. 386, 
. angustifolia 386. 

persicifolia f. lasiocalyx 
Uren. («odr. 386, 

pseudolanceolata Panto- 
csek 383. 

arcuata Schur 383. 
pusila Hoenke 385. 
rapunculoides IL. 382. 

„. racemosa Grec. 382, 
£. ramosissima Grec. 
582, 
;. neglecta Grec. 352. 
d. ramosa Grec. 352. 

ranunculoides a. subsim- 
plex Schur. 382. 

rapunculoides a. glabra- 
ta 'Traut. 382. 

Rapunculus L. 388 
re/lexa Schur 385. 
rhomboidea f. Wabhlenb. 

383. 
rotundifola Li. 384. 

î. angustissima Sehur 
384. * 



Campanula rotundifolia a. 
alpina Schur 384. 

rotundifolia î. tenuifolia 
DC. 38. 

ruthemica M. Bieb. 382. 
Scheuchzeri Vill. 354. 
Scheuchzeri Grec. 353. 
Scheuchşer i b. consan- 

guinea Simk. 384. 
Scheucheri d. steno- 
phylla Schur 354. 

Scheuchieri e. Klad- 
niana Schur 384. 

sibirica L. 379. 
3. paniculata Alph. DC. 
379, 

sibirica var. divergens 
Rehb. 380. 

sibirica 6. major bBoiss. 
380. 

simplex Lam. 383. 
spathulata W. et Kit. 350. 
speciosa Grec. 319. 
speciosa Hornem. 551. 
Speculum L. 388. 
suaveolens Willd. 388. 
tenuitolia Hoftm. 585. 
tenuifolia Schur 382. 
Thaliana Wallr. 382. 
thyrsoidea Baumg. 380. 
Trachelium L. 581. 
transsilvanica Sehur 380. 
urticifolia Smidt 381. 
venusta Schur 385. 
Wanneri Rochel 385. 
Welandii Heuft. 387. 

CAMPANULACEAE Juss. 377. 

Camphorosma IL. 498. 
ovata W. et Kit. 498. 

Cannabis Tournef. 515. 
sativa L. 518. 

CAPRIFOLIACEA Juss. 277. 

Caprifolium sulvaticum 
Lam. 279. 

Capsella Vent. 74. 
bursa-pastoris Mcench. 74. 

4. genuina 74. 
6. integrifolia 74. 
7. apetala 74. 

Capsicum lournef. 423. 
annuum |. 423. 

Caragana arborescens Lam. 
177. 

frutescens Auct. 177. 
Cardamine |. 56. 

alpina Auct. 57. 
amara IL. 58. 

A. Opicii Presl. 58. 

Carex L. 

TABLA ALFABETICA 

Cardamine gelida Schott 
97. 

heterophylla Baumg. 56. 
hirsuta L. 56. 
impatiens L. 57. 
intermedia Hornem. 56. 
longirostris Janka 55. 
Matthioli Moretti 57. 
nivalis Schur 57. 
Opicii a) glabrescens 

Celak. 58. 
palustris Peterm. 
parvi/lora Grec. d 
pratensis L. 57. 

5. Hayneana Walwitsch. 
57. 

pratensis var. d. paludosa 
Knaf. 57. 

resedifolia var. dacica 
Heutt. 57. 

rivularis Schur 57. 
silvatica Link. 57. 
umbrosa Andrz. 5. 

Side 

7 

Cardaria Draba Desv. î5. 
Cardiaca Marrubiastrum 

Schreb. 477. 
trilobata Lam. 477. 
vulgaris Moench. 477. 

Carduncellus lanatus Moris. 
349. 

Carduus (Gartn. 398. 
acanthoides L. 328. 

3. albiflora Schur 325. 
acanthoides Grec. 328. 
alpestris Schur 328. 
alpestris Br. 328. 
arctioides Baumg. 328. 
candicans W. et Kit. 325. 
canus |. 334. 
cinereus Janka 328. 
collinus W. et Kit. 328. 
crispus L. 329, 
defloratus var. glaucus 

Rehb. 329. | 
olaucus Baumg. 329. 
hamulosus Ehrh. 328. 
heterophyllum L. 335. 
Kerneri Simk. 328. 
lanceolatus L. 335. 
leiophyllus Petrovici 329. 
mollis |. 337. 
nutans L. 329. 
pannonicus ÎL. 335, 
Personata Jacq. 328. 
rivulare Jacq. 335. 
serratuloides Jacq. 3535. 
tuberosum Jaeq. 354. 

584. 
acroandra Schur 595, 
acuta IL. 590. 

789 

Carex acuta Chan. 590. 
acuta a. nigra L. 590. 
acuta 5. rufa L. 590. 
acutiformis Ehrh. -588. 
agastachys Ehrh. 590, 
arenaria LL. 592. 
arenaria var. Ş. Ledeb. 

592. 
argwroglochin Hornem. 

591. 

aterrima Hoppe 589. 
atrata L. 588. 
atrata 4. varia Gaud, 

539. 

atrata $. dubia Vaud, 
589. 

atrata“. nigra Gaud. 588, 
banatica Heuft. 590, 
basilaris Janka 557. 
Bellardii Al. 594. 
brevicolis DC. 589. 
brizoides L. 592. 
Bueckii Wimm. 590. 
Buxbaumi Wahlenb. 5855. 
canescens L. 590. 
canescens Host 591. 
caucasica Stev. 589. 
cinerea Poll. 591. 
clandestina (Wood. 587. 
cosia Griseb. 588. 
coespitosa Good. 590. 
colchica Gay. 592. 
collina Willd. 5857. 
contigua Hoppe 5%. 
curta Good. 591. 
curvula All. 595. 
curvula Lam. 592. 
Cyetzii Janka 588. 
Davalliana Sm. 594. 
depauperata Wood. 586. 
depressa b. transsilvanica 

Richter 587. 
digitata L. 587. 
digitata var. 8. DO. 587. 
dioica Vill. 594, 

distans IL. 585. 
disticha Huds. 595. 
disticha (rec. 592. 
diversiflora Baumg. 587. 
divisa Huds. 593. 
divulsa Good. 591. 
Drymeia Ehrh. 585. 
echinata Murr. 591. 
elongata L. 591. 
ferruginea Scop. 586. 
fitiformis Chan. 585. 
flacea Sehreb. 589. 
flava LL. 585. 
flava $. Uideri Baumg. 

536, 

ii 
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Carex frigida Schur 586. 
frigida Wahlenb. 586. 
fuliginosa Schkuhr 556. 
glauca Murr. 589. 

5. dinarica Heuft. 559. 
Goodenowii tay. 590. 
Grosseckii Heutt. 593. 
Grypus Sehkuhr 591. 
gynobasis Auct. 587, 
Halleriana Griseb. DST. 
hirta L. 584. 
Hornschuchiana Hoppe 

585. 

humilis Leys. 587. 
inflata Huds. 585. 
intermedia D'Urv. 592. 
intermedia Good. 595. 
Rochiana DC. 554. 
leporina L. 591. 
leucantha Schur 559. 
leucoglochin Ehrh. 599. 
lobata Bell. 593. 
maxima Scop. 590. 
melanostachyaWilld. 554. 
melaena Wimm. 590. 
Millichoferi Sehkuhr 556. 
Michellii Host 556. 
mollis Gilib. 591. 
montana IL. 577. 
montana Poll. 5858. 
muricata L. 592. 

5. virens Koch 592. 
myosuroides Vill, 594. 
nemorensis (mel. 589. 
nemorosa Rebent. 592. 
nemorosa Lumn. 592. 
nigra All. 588. 
nutans Host 584. 
(Ederi Ehrh. 556. 
ornithopoda Willd, 557. 
ornithopodioides Sehur. 

587. 
ovalis Good. 591. 
pallescens L. 589. 
paludosa (0od. 584, 

3. Kochiana Gaud. 554. 
paludosa 3. Koch 555. 
panicea LL. 589. 
paniculata î.. 591. 
pauciflora Lightf. 593. 
paradoxa Willd. 591. 
parviflora Host 588. 
pedata Vill. 587. 
pediformis Janka 597. 
pendula Huds, 590, 
pilosa Scop. 589. 
pobwgama Sehkuhr 588. 
prăcox Schreb. 59%, 
pră&cox Jacq. 558, 
Psendo-Cyperus L, 585 

TABLA ALFABETICA 

Carex pseudoflava Scehur 
DS, 

psilostachya Kit. 555. 
pulicaris Al. 594. 
pyrenaica Wahlberg 595. 
hRamondiana DC. 595. 
recurva Huds. 559. 
remota LL. 590. 
reversa Gilib. 555. 
rhynchocarpa Heutt. 539. 
riparia Curt, 584. 
rupestris All. 593, 
Schonoides Host 593. 
Schreberi Schrank 592. 
Scopoli Gaud. 556. 
sempervirens Auct, 586. 
silvatica Huds. 585. 
spadicea Roth. 585. 
spicata Huds. 592, 
stellulata M. Bieb. 591. 
stellulata Good. 591. 
stricta Fuss. 590. 
subvillosa M. Bieb. 558. 
sulcata Sehur 584. 
teretiuscula Grec. 592. 
tomentosa L. 588, 
transsilvanica Schur 557. 
triflora Willd. 556. 
tristis M. Bieb. 5856, 
uliginosa LI. 583, 
umbrosa Host 558. 
ventricosa Curt. 986. 
verna Chaix 588. 

3. traehyautha Dorner. 
588. 

vesicaria |. 585. 
vesicaria î. |. 585. 
pirens Lam. 592. 
vulgaris Fries. 590. 
vulpina L. 592. 

Carlina 'lournef. 326. 
acaulis L. 3206. 

3. alpina Jacq. 326, 
brevibracteata Andre 327. 
caulescens Lam. 326. 
intermedia Schur. 3927, 
longifolia Fuss. 327. 
simplex Wald. et hit. 

526, 
subacaulis DC. 396, 
vulgaris L. 326. 

Carpesium LI. 302. 
cernuum LL. 302. 

Carpinus Tournef. 529. 
Betulus LL, 529. 
Carpiniza Kit. 529. 
Duinensis Scop, 529. 
edentula hochel 529, 
intermedia Wierzb. 529, 
orientalis Lam. 550. 

Carthamus L. 349. 
lanatus LL. 349. 
tinctorius L. 349. 

Carum L. 239. 
Bulbocastanum Koch 240. 
Carvi L. 239. 

Cassida hastifolia Scop. 
Castanea 'lournef. 527. 

sațiva Mill. 527. 
vesca Gwrtn. 5927. 
vulgaris Lam. 527. 

Catabrosa P. Beauv. 625. 
aquatica P. Beauv. 625. 

Cataria nuda Monch 466, 
vulgaris Momneh. 466. 

Caucalis Hoftm. 9258. 
Anthriscus Scop. 258. 
arvensis Hud:. 255. 
daucoides L. 258. 
grandiflora L. 257. 
helvetica Jacqg. 258. 
httoralis M. Bieb. 257. 

CELASTRACEE R. Br. 150. 

CELTIDACEE Endl, 514. 

Celtis L. 514. 
australis L. 514. 

Cenchrus racemosus Li. 594. 
Centaurea IL. 538. 

acuta 338. 
Adam Willd. 348. 
atfinis Friv. 345. 
aggregata Fisch. 346. 
amara e, cuculigera DU. 

amara var. pannonica 
Heult. 339. 

arenaria M. Bieb. 346. 
arenaria Heutt. 347. 
atropurpurea W. et Kit. 

344. 
austriaca hochel 340. 
austriaca Willd. 340. 
austriaca DC. 340. 
axillaris Willd. 342. 

5. pinnatifida 342. 
axilaris 3. carniolica 

Koch 342. 
banatica A. Kern. 347. 
DBiebersteinii DC. 346. 
Calcitrapa L. 349. 
Calcitrapoides DC. 349. 
calocephala Rehb. 344. 
calocephala +. atropur- 
purea DC. 344, 

centauroides M. Bieb. 
343. 

cinerea Griseb. 345. 
cirrhata Pore. 339. 



Centaurea cirrhata Rehb. 
441, 

commutata Porc. 339. 
conglomerata C. A. Mey. 

340, 
Crupina L. 338. 
Cyanus IL. 341. 
decipiens Rehb. 339. 
diffusa Lam. 343. 

3. brevispina Boiss. 345. 
dissecta Boiss. 345. 

-acilenta Velen. 346. 
eufeli Rehb. 344. 

Hohenackerii Stev. 346. 
Janka Brandza 338. 
iberica Trevir. 349. 
indurata Janka 339. 
Jacea L. 339. 

4. genuina Koch 339, 
. lacera Koch 339. 

Jacea 4. cuculingera Rehb. 
339. 

jurineifolia Boiss. 348. 
Kanitziana Janka 347. 

3. albo-tomentosa Grec. 
547, 

Karstiana Griseb. 348, 
Kotsechyana Heutt. 344 
lappacea 'Ten. 348, 
latisquama a. taurica 

DU. 345. 
maculosa Lam. 346. 

3. aggregata Grec. 346. 
Marschalliana Spreng. 

D541. 
microptilon Griseb. 339. 
mollis W. et Kit, 342. 
montana Br. 542. 
montana var. $. Wahlenb. 

342, 
napulifera Rochel. 342. 
nervosa Willd. 340. 
nigrescens Willd. 339. 
orientalis [,. 343. 

Ș. aurantiaca Grec. 343. 
orientalis - stereophylla 

Grec. 343. 
ovina Pall. 346. 
ovina Willd. 348. 
ovina 6. microcephalla 

Ledeb. 347. 
pallida Friv. 348. 
paniculata L. 346. 
paniculata Grec. 346. 
parvi/lora M. Bieb. 348. 
phrygia L. 340. 
Phrygia DC. 340, 
phrygia L. 350. 
phrygia b. monocephala 

Schur 340, 

TABLA ALFABETICA 

Centaurea plumosa Lam. 340, 
pratensis Auct. 339. 
pseudophrygia C. A. Mey. 

340, 
3. pumila 341, 

rhaetica Moritzi 341. 
rhenana Bor. 346. 
rigidifolia Bes. 343. 
salicifolia M. Bieb. 340. 
Salonitana Vis. 342. 

7. Subinermis Boiss. 
545, 
3. macracantha Boiss. 
343. 

Salonitana $. lanceolata 
549, 

Scabiosa IL. 345. 
3. coriacea W. et Kit. 
945, 

Scabiosa Grec. 345, 
Scabiosa î. adpressa 

Ledeb. 345. 
Scabiosa î. spinulosa 

Koch. 344. 
Scabiosa e. stereophylla 

Ledeb. 344. 
seușana Auct. 342. 
solstitialis L. 348, 

5. Adami Boiss, 348. 
solstitialis &. lappacea 

DC. 348. 
spinulcsa Rochel. 344. 

3. adpressa Ledeb. 344. 
stenolepis A. Kern. 341. 

3. fastigiata Grec. 341. 
stereophylla Bess. 344. 
stereophylla Rchb. 344. 
stereophylla 6. affinis 

Griseb. 345. 
stricta W. et Kit. 342. 
Tartarea Velen. 345. 
tatarica Friv. 343, 
Tauscheri A. Kern. 347. 
tenuiflora DC. 347. 
tuberosa Vis. 342. 
vochinensis Bernh. 340. 

Centunculus LI. 487. 
minimus IL. 487. 

Cepa /lava Manch 568. 
Schaenoprasum Monch 
567, 

Victorialis Moeneh 566. 
Cephalanthera hich. 545. 

ensifolia Rich. 548. 
grandi/lora Babing. 548. 
Lonchophyllum Rehb. 

548, 
pallens Rich. 548. 
rubra Rich. 548. 
AXilophyllum Rehb, 548. 

Cephalaria Schrad. 230. 
centauroides Coult. 250. 
centauroides a. levigata 

Neilr. 231. 
centauroides 6. hirsuta 

Neilr. 280. 
corn'culata Rom. et. 

Schult 280, 
levigata Schrad. 281. 
radiata Griseb. et Schn. 

280. 

transsilvanica Scehrad. 
280. 

Cephalorrhynchus Boiss. 
955 

hispidus Boiss. 358, 
Cerastium IL. 114. 

alpinum L. 116. 
alpinum 4. hirsutum 116, 
alpinum *. lanatum Koch 

116. 
alpinum î. glutinosum 

Koch 116. 
anomalum W. et Kit 114. 
aquaticum L. LIȘ. 
arvense L. 115, 
arvense î. alpicolum 

Fenzl. 115. 
banaticum Heuff. 115, 
brachypetalum Desf. 118. 

a, eglandulosum 118. 
5. tauricum Spreng. 
118. 

brachypetalum glandulo- 
sum LIȘ. 

brachypetalum. legiti- 
mum 18. 

bulgaricum Uechtr. 119. 
ciliatum W. et Kit. 115. 
coronense Schur 116. 
fontanum Baumeg. 116. 

3. geniculatum Grec. 
g:CĂ 
7. glabrescens Grec. 
1147; 

glomeratum Thuil. 118. 
glutinosum Fries. 119, 
grandiflorum b. banati- 

cum hochel. 115. 
grandi/lorum $. glabrum 

Koch. 115. 
holosteoides Fries, 117. 
lanatum Lam. Il. 
lanatum uree. 116. 
lanatum Rehb. 116. 
Lerchenfeldianum Schur. 

115. 
longirostre Wichura 116 
macrocarpum Schur 116. 
manticum IL, 114. 
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Cerastium obscurum Chaub. 
119. 

pumilum Sturm 119. 
pumilum var. viscarium 

Rehb. 119. 
semidecandrum L. 118. 

5. nanum. 119. 
silvaticum W. et Kit. 115. 
Soleirolii Ser. 116. 
squalidum Ram. 116. 
strictum Grec. 115. 
suftruticosum Rehb. 115. 
tetragonum Baumg. 120. 
transsilvanicum Schur 

116. 
trigynum Vill. 114. 
triviale Link. 117. 
triviale var. trichotomum 

Sehur. 117. 
villosum Baumg. 116. 
viscosum IL. 118. 

8. geniculatum 118. 
piscosum L. 117. 
vulgatum IL. 117 

a. hirsutum Fries. 117. 
5. glandulosum Koch 
117: 
*7. holosteoides Koch 
lb 

e, lancitolium Schur 
118. 

vulgatum &. brachypata- 
sum jus | Ledeb. 117. 

vulgatum a. brachypeta- 
lum lus 2 Ledeb. 117. 

vulgatum 4. brachypeta- 
lum lus 3 Ledeb. 117. 

vulgatum legatimum Li. 
IizĂ 

vulgatum f£. alpinum 
Ledeb. 117. 

wnlgatum *ţ. macrocar- 
pum Ledeb. 116. 

Cerasus .Juss. 196. 
avium Moeneh 196. 
caproniana DC. 196. 
chamoecerasus Lois. 197. 
Duracina DC. 196. 
Juliana DC. 196. 
Mahaleb Mill. 197. 
Padus DC. 197. 
pumila Pal. 197. 
virginiana Miehs. 197. 
vulgaris Mill. 196. 

Ceratocarpus LI. 505. 
arenarius IL. 503. 

Ceratocephalus Mench 
30. 

orthoceras DC. 30. 

3. alpinum Sturm 117. 

TABLA ALFABETICA 

CERATOPHYLLACEX Grey 
526, 

Ceratophyllum L. 526. 
demersum LL. 526. 
muticum Chamisso. 526. 
oxyacanthum  Chamisso. 

520. 
submersum IL. 526. 

Cercis Siliquastrum L. 194. 
Cerefohum  sativum Bess. 

260. 
trichospermum Bess. 260. 

Cerinthe IL. 403. 
alpina Kit. 404. 
glabra Gaud. 404. 
maculata M. Bieb. 
minor L. 403. 

6. maculata C. A. Me- 
yer. 404. 

guingue maculata  Wah- 
lenb. 404. 

Cervaria Rivini (ertn. 
253 

404. 

CESALPINACEA£ R. Br. 194. 

Ceterach Willd. 646. 
Marantae DC. 647. 
officinarum Willd. 646. 

Chaerophyllum Hoftm.260. 
aromaticum |. 261. 
aureum LL. 261. 
bulbosum IL. 260. 
Cicutaria hehb. 261. 
Cicutaria Vill. 261. 
hirsutum IL. 261. 
hirsutum Grec. 261. 
hirsutum Vill. 261. 
maculatum Willd. 261. 
nemorosum M. Bieb. 260. 
nitidum Wahlenb. 259. 
nodosum Lam. 961. 
rostratum Lam. 959. 
sativum Lam. 260. 
silvestre L. 259. 
tenulum L. 260. 
temulum Grec. 260. 

Chaetosposa nigricans 
Kunth. 550. 

Chaiturus leonuroides 
Willd. 477. 

Marrubiastrum Ehrh. 
4717. 

Chamaedrys Scordium 
Maneh 483. 

officinalis Mameh. 453. 
Chamaemelum inodorum 

Boiss. 315. 
trichophyilum Boiss. 31». 
uniglandulosum Vis. 315, 

(Chamaenerion  angustifo., 
lium Scop. 293. 

Chamaeorchis alpina Rich 
547. 

Chamaepithys vulgaris 
Link 482, 

Chaniaerepes alpina 
Spreng. 547. 

Cheiranthus Cheiri L. 50, 
alpinus Jacqg. 63. 
canus Pill. et Miterp. 64. 
cuspidatus M. Bieb. 64. 

Chelidonium ÎL. 46. 
corniculatum L. 46. 
majus L. 

CIIENOPODIACE.E Lindl. 
496. 

Chenopodium L. 496, 
album LL. 500. 
augustanum AI. 499. 
arenarium Grtn. 499. 
Bonus-Henricus li. 501 
Botrys L. 501. 
deltoideum Lam. 500. 
tetidum Lam. 500, 
glaucum Li. 501. 
glomerulosum  Rehb. 

500. 
hirsutum IL. 499. 
hybridum LL. 499. 
leiospermum DC. 500. 
maritimum |. 497, 
maritimum $ M Bieb. 

496. 
melanospermum Wallr. 

500. 
murale L. 500. 
opulifolium Schrad. 500. 
polyspermum IL. 500. 

3. acutifolium Kit. 500, 
polyspermum «. Spicatum 

Moq. Tend. 500. 
polyspermum f. spicato- 

racemosum Koch 500. 
rubrum L. 501. 
sagittatum Lam. 501. 
salsum L. 496. 
scoparia IL. 498. 
stramonifolium Cheval. 

499. 
urbiricum IL. 500. 
Vulvaria L. 500. 

Chenopodina maritima 
Moq. Tend. 497. 

Cherleria L. 127, 
sedoides L, 127. 

Chilochloa aspera Rehb. 
600. 

collina Schur 599. 



Churonia Centaurium 
Sehmidt 401. 

pulchella Sm. 402. 
ramosissima Ehrh. 402. 

Chlorocrepis (riseb. 36. 
staticifolia Griseh. 365, 

Chondrilla |. 355. 
Juncea LL. 355. 
muralis Lam. 359, 
purpurea Lam. 358. 

Chorispora DC. 50. 
tenella DC. 50. 

Chrysanthemum alpimum 
Şi. 916. 

coronarium L. 318. 
corymbosum L. 317. 
corymbosum var. «. al- 
pestre Schur 317. 

inodorum L. 315. 
Leucanthemum L. 3 
macrophyllum W. et Kit. 
SI 7. 

miullefoliatum L|. 315 
Parthenium Pers. 317. 
rotundifolium W. et Kit. 

316. 
serotinum IL. 316. 

Chrysocoma Linosyris Li. 
291. 

villosa Li. 291. 
Chrysopogon Gryllus 'Trin. 

601. 
Chrysosplenium L. 236 

alpinum Schur 236, 
alternifolium L. 9236. 
glaciale Fuss. 236. 
Aamtschaticum Janka 

236. 
Chrysurus echinatus P. 

Beauv. 624. 
Cicer L. 189. 

arietinum IL. 159. 
Lens Willd. 189. 

Cichorium 'lourn. 352. 
glabratum Grec. 352. 
Intybus L. 352. 

Ciela officinarum Bauh. 
502. 

Cicuta L. 238. 
maculata Lam. 262. 
virosa L. 938. 

Cimbidium Corallorrhiza 
Swartz 550. 

Cimicifuga L. 44. 
fotida L. 44. 

Cineraria L. 319. 
alpina Wahlnb. 322. 
angustata Schur 320. 
aurantiaca Hoppe 320. 

ferox Urec. 

TABLA ALFABETICA 

culosa Rehb. 320, 
aurantiaca 6. lanata 

Koch. 320. 
aurea L. 322, 
campestris DC. 319. 
capata Koch. 320, 
Clusiana Heutt. 320. 
cordifolia auriculata 

Jacq. 3822. 
longifolia Jacq. 319. 
longifolia Sturm 319. 
papposa Rchb. 320. 
procera Griseb. 320. 
sibirica L. 320 
spathuletolia Gmel. 319. 
sulphurea Baumg. 319. 
tomentosa DO. 320. 

Circa e 9974 

alpina L. 298, 
alpina 3. intermedia DC. 

297 
intermedia Ehrh. 277 
lutetiana L. 997. 

var. ovalitolia Lasch. 
997 

[sra) . 

var. corditolia Lasch. 
29 

Cirsium Tourmnef. 330 
20) arvense Scop. 936. 

6. horridum 356. 
. setosum Ledeb. 356. 

. incanum Ledeb. 336. 
arvense “+. integr :folium 

Koch. 56, 
arvense d. vestitum 

Wimm. et Grab. 330. 
Boissieri Freyn olim. 331. 
a gl Schultz. 332. 

a. g&nuinum 532. 
5. megacanthum Grec. 
333, 

7. furiens 593. 
canum M. Bieb. 334. 
ciliatum Maly 335. 
decussatum „Janka 33 
eriophorum Auct, 352. 
eriophorum (rec. 331. 
erucagineum DU. 335. 
Erysithales Scop. 335 
Erysithales Vill. 3 

E 333. 
furiens (Griseb. 333. 

97— 

9 U 
CD O [ed | ji, 

- D 

"Girecescui Rouy. 330. 
DON glutinosum Lam. 355. 

he terophyllum All. 335. 
încanum Fisch. 336. 
lanceolatum Scop. 333, 

3. nemorale Rehb. 333. 
ligulare Boiss. 332. 
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Cineraria aurantiaca 6. flo- Cirsium microcephalum 
Schultz. 534. 

ochroleucum All. 335, 
odontolepis br. 531, 
oleraceum Scop. 330. 
oleraceum-rivulare 

Scheide 336. 
palustre Scop. 534. 
pei var. longispina 

Vis. 5 55, 

pannonicura Gaud. 3535, 
pauciflorum Spreng. 335. 
pramorsum Michl. 335, 
rivulare Link. 335. 
rivulari-oleraceum 

Koch 336. 

setosum M. DBieb. 336. 
siculum DC. 334. 
Sintenisii Freyn. 353. 
transsilvanicum ȘSehur 

sh) 

IDD), 

tricephalodes 3. DC. 335. 

CISTACEXE Lindl. 47. 

Cistus alpestris Jacq. + 
Canus a. |. 47. 
Fumana L. 45. 
Helianthemum Li. 47. 
hirsutus 'Thuill. 47. 
marifolius Li. 48. 
elandicus Jacq. 48. 
vinealis Willd. 47. 

Citrulus vulgaris Schrad. 
389. 

Clematis [. 21. 
alpina DC. 22. 
integrifolia L. 21. 
odontophylla Gandog. 22. 
recta L. 21. 
sibirica DO. 92. 
Vitalba e. L. 21. 

8. banatica Wierzb. 22. 
“. dentata 22. 
legitima Rchb. 22. 
integra Bauh. 22. 
dentata Bauh. 22. 

Viticella L. 22. 
Clinopodium LI. 465. 

vulgare L. 465. 
Cnicus heterophyllus Willd. 

335, 
oleraceus L. 336. 
pauciflorus W. et Kit, 

335. 
Cnidium Cuss. 245. 

apioides Spreng. 248. 
orientale Boiss. 248. 

Coccinia indica Wight. 390. 
Coceyganthe Floscuculi 

Rehb. 113. 
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Cochlearia L. 65. 
Armoracia L. 65. 

£. macrocarpa 65. 
macrocarpa W. et Kit, 

65. 
rusticana Lam, 65. 
saxatilis Lam. 64. 
Coronopus L. 76. 
auriculata Lam. ȘI. 

Codonoprassum oleraceum 
Rehb. 569. 

Cceloglossum Hartm. 546. 
viride Hart. 546. 

COoLCHICACEX DC. 571, 

Colchicum LI. 571. 
automnale IL. 57. 
pannonicum Uriseb. 572. 
transsilvanicum Schur. 

572. 
Colutea IL. 177. 

avborescens IL. 177. 
Comandra Nutt. 516. 

elegans DC. 516. 
Comaropsis sibirica Schur 

203. 
Comarum IL. 204. 

palustris L. 204, 

CONIFERE Juss. 537. 

Conioselinum Fisch. 250. 
Fischeri Wimm. et Gr. 

250. 
Conium L. 262. 

maculatum IL. 962. 
Conringia Link. 64. 

austriaca C. A. Mey. 64. 
orientalis Andrz. 64. 
Thaliana Rehb. 60. 

Convallaria Desf. 557. 
bifolia L. 557. 
hirta Bosc. 558, 
latifolium Jacg. 558. 
Linnaei Gwrtn. 557, 
majalis LL. 557. 
multi/lora L. 558. 
polygonatum L. 557. 
verticillata L. 558. 

CON VOLVULACEE Vent. 
418. 

Convolvulus |. 415, 
arvensis L. 418. 
Cantabrica L. 418. 
sepium L. 418. 
silvaticus W, et Rit. 418. 

Conyșa alata Baumg. 298. 
squarrosa L. 298. 

Corallorrhiza Hall. 550. 

innata R. Br. 550. 

TABLA ALFABETICA 

Coreopsis Bidens L. 302, 
Coriandrum Hofim. 263. 

sativum L. 263. 
Corispermum L. 498. 

canescens Kit. 493. 
intermedium Auct. 493. 
Marschalii a. floridum 

Fenzl. 495. 
microspermum Host 

498. 
nitidum Kit. 498. 
purpunascens Host 498. 

CORNACE.E DC. 263, 

Cornus L. 2653, 
mas IL. 264. 
sanguinea L. 

Coronilla IL. 152. 
elegans Panc. 182. 
emeroides Boiss. 182. 
scorpioides Koch 182. 
varia |. 182. 

Coronopus depressus 
Moench 76. 

Cortusa L 490. 
Matthioli LL. 490, 

f. pubens Schott 490. 
Mathioli var. sibirica 

Andrz. 490, 
Corvisartia Duby 295. 

Helenium Merat 298. 
Corydalis DC. 51. 

bicalcara Velen. 52. 
bulbosa DC. 52. 
cava trec, 82. 
cava Schweigg. 82. 
digitata Pers. 82. 
Marschalliana Pers. 81. 
pumila Host 52. 
solida Sehwartz. 52. 

3. bicalcara 82. 
Corylus 'Tournef. 529, 

Avellana L. 529. 
Colurna L. 529. 
pontica C. Koch 529. 
tubulosa Willd. 529. 

Cotinus Coggyria Scop. 
ol 

Cotoneaster Medik. 221. 
integerima Medik. 221. 

6. nigra 221. 
nigra Vahlberg. 221. 
tomentosa Auct. 221. 
vulgaris Lindl. 221. 
vulgaris 3. melanocarpa 

Ledeb. 221. 
Cousinia Cass. 297. 

bulgarica Koch 327. 
Cracca major Gren. (odr. 

188. 

Cracea tenuifolia Gren, 
(rodr. 1858. 

varia tren. Godr. 188. 
Crambe 'Tourn. Sl. 

Corvini AL. ȘI. 
maritima L. Sl. 

CRASSULACEE DC. 152. 

Crassula rubens Sturm 155. 
Crataegus L. 220. 

Aria L. 2923. 

kyrtostyla Fingerh. 220. 
laciniata Regel. 220. 
melanocarpa M. Bieb. 

220. 
monogyna Jacq. 220, 

a. glabrescens 220, 
5. hirsuta 220. 
“7. laciniata Stev. 220. 

monogyna Fingerh. 220. 
monogyna Koch 220. 
nigra W. cet Kit. 220. 
nigra Grec. 220. 
pentagyna W. et Kit. 220. 

Crepis Mench 361. 
adenantha Vis. 362, 
biennis L. 362, 
biennis var. banatica Ro- 

chel 362. 
Dioscorides Poll. 362, 
fetida +. hispida Bis- 

choft. 361. 
Fussii Rov. 372, 
grandiflora 'Tausch. 363. 
hieracioides Lam. 354.! 
hispida W. et Kit. 361. 
latifolia Balb. 362. 
lodomirensis Bess. 362. 
nicăensis Balb, 362. 
paludosa Moench 363. 
polymorpha Waller. 363. 
prămorsa Tausch. 363. 
rigida W. et Kit. 362. 
rhwaditolia M. Bieb. 361. 
scabra DC. 362, 

setosa Haller 361. 
tectorum L. 362, 
tectorum var, segetalis 

hoth. 362. 
virens Vill. 562, 

Crociris iridiflora Schur 
Dol. 

Crocus LI. 550. 
aurens Sibth, bol. 
banaticus Gay. dl. 
banaticus Heutt. 551. 
Byzantinus. Herbert. 551. 
Heuffelianus Herb. 551. 
iridiflorus Heutt. 551. 
mosiacus Ker. 551. 



Crocus reticulatus M. Bieb. a 
DU, 

variegatus Hoppe 551. 
Crucianella |. 277. 

angustifolia Auct. 277. 
oxyloba Janka 277. 

CRUCIFERA Juss. 49. 

Crupina Cass. 355. 
vulgaris Cass. 325. 

Crypsis Ait. 595. 
aculeata Ait. 598. 
alopecuriodes Schrad. 595. 
phalarioides M. Bieb. 598. 

Cryptoglochin curvulus 
Heuft. 593. 

Cucubalus 'Tournef. 105, 
Antelopum Vest. 106. 
baceifer L. 103. 
Behen L. 106. 
mollissimus W. et Kit. 

108. 
Otites Smith 104. 
quadrifidus Li. 104. 
spergulifoiius Dest. 
viseosus IL. 111. 

Cucumis Cantalupo Ser. 389. 
Citrullus Ser. 389, 
Melo L. 389. 
sativus L. 389, 

4. viridis Ser. 389. 
3. flavus Ser. 389. 

CUCURBITACEE Juss. 389. 

Cucurbita Cizrullus Li. 389. 
maxima Duch. 390. 
Melepepo IL. 390. 
Pepo L. 389. 

CUPULIFERE A. Rich. 597, 

Cuscuta IL. 419. 
astyla Engelm. 419. 
Epithymum LL. 419. 
europa L. 419. 
europa Ș. epithymum 

4 419, 
major DC. 419. 
minor DC. 419, 
minor var. 6. trifolii DC. 
monogyna Vahl. 419. 
orientalis 'Tournet. 419. 
tritolii Babingt. et Guss. 

419. 
Cuviera europaea Kel. 636. 
Cyanus orientalis Baumg. 

543, 
Phrygius a. pumilus 

Buumeg. 341. 
Cydonia 'lourn. 221. 

vulgaris Pers. 221. 

TABLA ALFABETICA 795 

Cymbalaria elatine Buumg, Cytisus austrivcus c. albus 
432. 

spuria Baumg, 432. 
Cynanchum h. Br. 395, 

acutum L. 395. 
laxum Bastl, 395. 
Vincetoxicum R. Br. 395. 

Cynara Scolymus L. 330. 
Cynodon Rich. 600. 

Dactylon Pers. 600. 
Cynoglossum 'Tvurnef.413. 
germanicum Jacg. 414. 
Lappula Scop. 413, 
montanum Lam. 414. 
officinale IL. 413. 
pallidiflorum Grec. 413. 
silvaticum Hanke 414. 
umbellatum W. et Kit. 

Cynosurus L. 624. 
cristatus L. 625. 
durus |. 613. 
echinatus IL. 624. 

CyPERACE£E Juss. 578. 

Cyperus L. 578. 
australis Sehrad. 580. 
banaticus Kit. 579. 
flavescens L. 578. 
fuscus L. 579. 
fuscus f. virens Koch 579. 
glaber L. 579. 
glaber Sturm. 579. 
glomeratus L. 580. 
longus L. 579. 
Michelianus Sadl. 582. 
Monti L. 579. 
pannonicus Jacq. 579. 
patulus Kit. 579. 
pictus 'Len. 579. 
procerus M. Bieb. 579, 
virescens Holtm. 579. 

Cypripedium IL. 550. 
Calceolus LL. 550. 

Cystopteris bernh. 650. 
alpina Link. 650. 
fragilis Bernh. 650. 
fragilis £. tenuisecta 

Boiss. 650. 
leucosoria Sehur 651. 
sudetica Al. Braun. et 

Millde 651. 
Cytisus DC. 159. 

aggregatus Schur 16]. 
albus Haequet 160. 
albus Link. 160. 
ambiguus Sehur 160. 
atratus Sehur 160. 
austriccus tree, 161. 
austriacus var, Heuj- 

felii Rehb. 161, 

Neilr. 160. 
austriacus b. pallidus 

vehb. 160. 
austriacus var. leucan- 

thus 'Lausch. 160. 
banaticus Grec. 161. 
capitatus Heutt. 160. 
decumbens var. c. pro= 

cumbens Rehb. 157. 
elongatus W. et Kit. 161. 
Heuttelii Wierzb. 160. 

3. argenteus Grec. 161. 
hirsutus L. 161. 

3. alpestris Schur 162. 
Laburnum L. 160. 
leucanthus W. et Kit. 160. 

3. obseurus Rochel. 160. 
leucanthus $. pallidus 

Sehrad. 161. 
leucotrichus Schur. 162. 
nigricans L. 159. 

3. sericeus Rochel. 160. 
obscurus Schur 160. 
polytrichus M. Bieb. 161, 
polytrichus b. alpestris 

Simk. 162. 
procumbens Boiss. 157. 
radiatus Koch 159. 
Rochelii Wierzb. 160. 
sagittalis Koch 157. 

Dactylis IL. 624. 
cristata M. Bieb. 610. 
elomerata LL. 624. 
littoralis. Willd. 624. 
maritima Suttr. 624. 

Dactylon officinale Vill. 
600. 

sanguinale Vill. 594. 
Dahlia variabilis Dest. 303 
Danaa aguilegifolia AL. 

263. 

Danthonia DC. 615. 

decumbens DC. 615. 

DAPHNACEE Lindl. 513, 

Daphne [. 5l2. 
Blagayana Freyer. 513. 
Laureola Auct. 513. 
Lerchenfeldiana Sehur 

513. 
Mezereum IL. 513. 

Datura L. 493. 

Stramonium L. 493. 
Daucus IL. 257. 

bessarabicus DC. 9257. 
Caxrota IL. 257. 

8. sativa DC. 257, 



796 

Daucus grandiflorus Scop, 
257. 

Deilosma alpina Fuss. 59. 
Delphinium L. 39. 

Ajacis L. 39. 
Ajacis Ledeb. 39. 
alpinum W. et Kit. 40, 
bythynicum Griseb. 39. 
Consolida IL. 39. 

b. paniculatum Host 39. 
elatum L. 40. 

a. intermedium Grec. 
40, 
b. alpinum Grec. 40. 
e. montanum (Grec. 40. 

elatum Schlechtd. 40. 
elatum (Grec. 40. 
fissum W. et Kit. 40. 
hybridum B. fissum DC. 

40. 
îintermedium DC. 40. 
intermedium 3. alpinum 

DC. 40. 
montanum DC. 40. 
orientale Gay. 39. 

Dentaria IL. 58. 
bulbifera L. 58. 
glandulosa W. et Kit.5l. 

Deschampsia alpina Gaud. , 
61. 

Andrei Aursw. 611. 
coespitosa P. Beauv. 618. 
flexuosaa Griseb. 611. 

Deutzia scabra Thumb. 203. 
gracilis Thumb. 230. 

Deyeuxia montana P. 
Beauv. 607. 

varia Kunnth. 607. 

DIANTHACEE Ach. Rich. 
93. 

Dianthus IL. 95. 
aggregatus Ul. Hottm. 96. 
arenarius Guebh. 94. 
Armeria L.. 100. 
Armeria b. grandiflorus 

Schur 99. 
Armeriastrum Wolfner. 

99. 
atrorubens Daumg. 98. 
atrorubens M. Bieb. 99. 
Balbisii Heutt. 99. 
banaticus Heutt. 99. 
barbatus L. 97, 
bicolor M. Bieb. 101. 
Brandza Pane. 95. 
callizonus Scehott. 

95. 
campestris M. Bieb. 95. 
capitatus DC. 99. 

TABLA ALFABETICA 

Dianthus Carthusianorum 
FRA 
3. reflexus Neilr. 97. 
“7. puberulus Simk. 97. 
d. saxigenus Schur 97. 

Carthusianorum (. ter- 
natus Heutt. 98. 

Carthusianorum “ţ. are- 
narius Neil. 98. 

Carthusianorum “+. ba- 
naticus Heult. 97. 

Carthusianorum “. Cam- 
pestris Heutt. 97. 

Caryophyllus L. 96. 
chinensis IL. 96. 
collinus Auct. 97. 
collinus Grec. 99. 
compactus Kit. 96. 
corymbosus Borb. 99. 
cruentus (Grec. 98, 
dacicus (Grec. 96. 
deltoides L. 95. 
deltoides Grec. 95. 
diutinus Rehb. 98. 
gelidus Schott 94. 
giganteus D'Urv. 99. 
giabriusculus Kit. 95. 
glacialis Hoenke 94. 
glaucophyllus Rehb..99. 

- gramineus Schur 98. 
guttatus M. Bieb. 95. 
Henteri Heutt. 95. 
heptaneurus Griseb. 96. 
hungaricus Andra 94. 
integripetalus Sehur 94. 
Kayserianus Sehur 95. 
lancifolius 'Tausch 96. 
leptopetalus Kanitz 101. 
liburnicus Ledeb. 97. 
Marisensis Simk. 97. 
Marisensis var. laviga- 

tus Simk. 97. 
membranaceus Borb. 97. 
nardiformis Janka 95. 
pallens Sibth. 101. 
petreus W. et Kit. 94. 
petreus A. Kern. 94. 
pinifolius Jamka 99. 
plumarius Baumg. 94. 
pratensis M. Bieb. 95. 
proliferus L. 101. 
pruinosus Janka 99. 
pseudarmeria M. Bieb. 99. 
pseudarmeria Wierzb.99. 
pseudo barbatus , Bes. 97. 
pseudo-Grisebachii Grec. 

100. 
Rehmanii Blocki 97. 
sabuletorum Heuff. 98, 
saxigenus Sehur 97. 

Dianthus Seguieri var. ”. 
9. 

serbicus Wettst. 99. 
serotinus W. et Kit. 94. 
silvestris Grec. 95. 
spiculifolius Sehur 94. 
superbus L. 93. 

5. speciosus Rehb. 94. 
supinus Lam. 95. 
tenuifolius Schur 97. 

3. subneglectus Schur. 
98. 

tenuis Schur 98. 
transsilvanicus Schur 96, 
trifasciculatus Kit. 66. 
trifasciculatus var. na- 

nus pauci/lorus Br. 95. 
vaginatus Reh. 97. 
Wimmeri Wichura 94. 

Dichodon ceractoides 
Rehb. 114. 

Dichotophyllum demersum 
Meeneh. 

Dictamnus L. 145. 
albus (Grec. 148. 
Fraxinella Pers. 148. 

Dielytra formosa DC. 84. 
Digitalis L. 434. 

ambigua Murr. 494. 
grandi/lora Lam. 434. 
grandilora Grec. 435. 
lanata Ehrh. 434. 
ochroleuca Jacg. 454. 
purpurea L. 435. 

Digitaria Scop. 594. 
ciliaris Pers. 595. 
Dactylon Scop. 600. 
filiformis Kol. 595. 
humifusa hich. 59%. 
sanguinalis Scop. 594. 
stolonifera Sehrad. 600. 

Digraphis arundinacea 
Trin. 597. 

DIOSCOREACE.E Lindl. 555. 

Diotis Atriplicoides M. 
Bieb. 502. 

ceraioides Willd. 503. 
Diplachne serotina Link. 

624. 
Diplotaxis DC. 77, 

intermedia Schur 73. 
muralis DO. 77. 

6. intermedia 7Ș, 
viminea Grec. 63. 

DIpPsACEXZ DC. 279. 

Fullonum L. 279. 
3. sativus L. 279. 
Fullonum Mill. 279. 



Dipsacus laciniatus IL. 280. 
pilosus IL. 280, 
silvestris Huds. 279, 
silvestris Grec. 279. 

Doronicum LI. 3IS. 
austriacum Jacq. 318. 
carpaticum Nym. 319. 
caucasicum Rochel. 318. 
Columna "Ten. 318. 

3. pilosum Simk. 
cordfolinm Sternb. 315. 
cordatum A. Kern. 318. 
grandhflorum Grec. 315, 
hungaricum Rehb. 318, 
Pardalianches a. L. 315. 
Pardalianches Grec. 318. 
plantagineum Kit. 318. 

Dorycnium 'lournef. 174. 
djusum Janka 175. 
herbaceum Vill. 174. 
herbaceum Ledeb. 175. 
intermedium Ledeb. 175. 
pentaphyllum Scop. 174. 

4. patentipilosum Le- 
deb. 175. 
5. adpressepilosum Le- 
deb. 175. 

sabaudum Rehb. 175, 
sufjruticosum Urec. 175, 
sufjruticosnm Ledeb. 175. 

Draba I. 70). 
aizoides Kotschy 70. 
aizoon Wahlenb. 70. 
Baumgarteni Schur 70. 
Baumgarteni £. steno- 
phyila Șchur 70. 

carinthiaca Hoppe 71. 
ciliaris Baumg. 70. 
compacta Sehott 70. 
contorta Auct. 71. 
Haynaldi Stur 70. 
Iloppeana Rudolphi 71. 
Johanis Host 71. 
Johanis î. glabrata Koch 

Ca 
Kotsehyi Stur 70. 

7. tlexuosa Stur 70, 
3. robusta Stur 70. 

lasiocarpa Rochel 70. 
lutea Gilibl. 71. 
nemoralis Ehrh. 71. 
nemorosa s. glabra Sehur 
; 

nemorosa var. leiocarpa 
Janka 71. 

nivalis DC. 71. 
precox Stev. 71. 
spathulata Lang. îl. 
transsilvanica Sehur 70, 
verna ÎL. 71. 

A 
EIO. 

Grecescu D. Lr. - C. 132%. 

TABLA ALFABETICA 

Draba verna £. subrotunda 
Koch 71. 

Dracocephalum LI. 467. 
Moldavica LL. 467, 

Drepanophylhum agreste 
Hoff. 259. 

palustre Hoitm. 241. 
sioides Wibb. 239. 

IROSERACEE DC, 49. 

Drosera [,. 49. 

rotunditolia IL. 49. 

DRUPACEALE DC. 194. 

Dryas IL. 201. 
octopetala IL. 201. 

Ecbalion hichard 389. 
agreste hehb. 389. 
Flaterium Richard 289. 

Echinochloa. ( rus-galli P. 
Beauy. 595. 

Crus-galli 6. aristata 
hehb. 596. 

Echinophora ÎI. 9262. 
Sibthorpiana Guss. 262. 
tenuifolia Sibth. 962. 
tenufolia var. Sibthor- 
piana Griseb. 262. 

Echinops LL. 394. 
banaticus hochel 324. 
commutatus Juratzka 

225. 
exaltatus Koch 395, 
globifer Janka 325. 
molhs ȘSchur 395. 
paniculatus Jacq. 395. 
hitro Ledeb. 295. 
Ritro Grec. 994. 
Ritro var. ruthenicus 

Fisch. 395. 
Ritro f. tenuifolius DC. 
a 

ruthenicus M. Bieb. 395. 
5. tennitolius Fisch. 
(3 19 Nu 
oa), 

ruthenicus Rehb. 324. 
sphzrocephalus LL. 325, 
spharocephalus Grec. 

995 
LI Pali 

Pchinopsilon hirsutus Moq,- 
Tend. 499. 

Echinospermum Schwartz. 
412, 

Lappula Lehm. 412. 
Echium I.. 404. 

acutifolium Lehm. 405. 
altissimum Jaeq. 405. 
asperrimum M, Bieb. 405. 
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Echium brachystachyum 
Pall. 405, 

dealbescens Gandog. 404. 
italicum LL. 404. 
ital:cum Lehum, 405. 
pPyramidatum DC. 404. 
rubrum Jacq. 405. 
vulgare IL. 404. 

3. dealbescens 404. 
7. pseudomacranthum 
404. 

Edraianthus Alph. DC. 379, 
graminifolius Alph. DC. 

379, 

Kitaibelii Alph. DC. 379, 

ELAAGNACEAE Lindl, 513, 
Elaenus angustifolius Li 

513: 
hortensis M. Bieb,. 513. 
orientalis L. 514. 

ELATINACEA: Cambess, 129, 
Elatine [,. 122, 

Alsinastrum LL. 132, 
hastata Mamneh 439, 
hydropiper Uvec. 132, 

Ehsanthe Zawad shui Penzl. 
106, 

Elymus IL. 626. 
arenarius Pall. 626. 
Caninus Li. G37. 
caput Medusa LL. 626. 
crinitus Auct. 636. 
europaeus Li. 636. 
gisanteus Willd. 626, 
sabulosus M. Bieb. 626. 

Elyna Schrad. 594, 
spicata Schrad. 594, 
spicata leutt. 593, 

EMPETRACEA [.. 147, 

Empetrum ÎL, 147. 
nigrum ÎL. 147. 

Fnodium coruleum Gaud, 
0294, 

Ephedra Tournef. 526. 
distachya LL. 536. 
helvetica C. A. Mey. 537, 
maritima minor 'Vournef, 

D530. 
monostachya Li. 536, 
polygonoides Pall. 536, 
vulgaris Rehb. 536. 

Epilobium L.. 923, 
adnatum Griseb. 9223. 
alpinum LL. 926. 
alsinetolium Vill, 226. 
amplexicaule "lam. 294. 
anagallioides Liam. 997 aa, 

53 



198 TABLA ALFABETICA 

Epilobium angustifolium 5. Epipactis ovata Crantz 549, Prica îpicu li Salisb. 
L. 223. pallens Willd. 548. D951 

angustifolium Lam. GE palustris Crantz 549. Si : 
angustifolium Vax. *p. |. purpurea Crantz. 548. Hnrcace Ach. Rich. 390. 

223 rubiginosa Koch 549, Erigeron Î. 292. 
ih ri W.et Kit. Epipogium (mel. 550. acre L. 292. 

992 
La 

collinum Gimel. 225. 
decurrens Spreng. 225. 
Dodonxi Vill. 223. 
grandi/lorum All. 224. 
heterocaule Borb. 225. 
hirsutum 7. L. 224, 
hirsutum 8. L. 224. 
Lamyi F. Schultz. 226. 
lanceolatum Seb. et Maur. 

225, 
montanum LL. 224. 
montanum $. tenellum 

Heuft. 225. 
montanum î. collinum 

Koch 225. 
obscurum Sehreb. 226. 
obscurum Fries 226. 
obscurum Smidt 225. 
origanifolium Lam. 226. 
palustris L. 226. 

3. pilosum Koch 226. 
parviflorum Schreb. 224. 
perramosum Sehur 225, 
pubescens Roth 224. 
purpurascens Gilib. 226. 
voseum Schreb. 225, 
roseum ţ. trigonum DC. 

226. 
rosmarinifolium Haenke 

223. 
spicatum Lam. 9923. 
tetragonum L. 225. 
trigonum Sehrank. 226. 
virgatum Fries. 296. 
vi -gatum Lamy. 226. 
virgatum &. lanceolatum 

Behb. 225. 
Epipactis hich. 548. 

alba Crantz. 548. 
atrorrubens Schult. 549. 
atrorubens Chan. 549. 
Carallorrhiza Cranta 

550. 
ensifolia Swartz 548, 
Fpipogium Urantz 550, 
Hellebori ine a. rubiginosa LHremogene vrocera Rehb. 
Crantz 549. 

latifolia AI. 548, 
latifolia 6 rubiginosa 

(aud. 549. 
longifolia Huds. 548. 
microphylla Swartz. 549. 
Nidus-avis Crantz 549. 

aphyllum Swartz 550. 
Gmelini Rich. 550. 

EQUISETACEE DC. 655, 

Equisetum IL. 655. 
alpinum Schur 657 
arvense L. 655. 

4. nemorosum Al. Br. 
655. 

arvense Chania 656. 
campanulatum Poir. 657, 
eburneum Roth. 655. 
elongatum Willd. 656. 
Erhartii Meyer 656. 
luviatilis Smith. 655. 
Juscozonatum Șchur 657. 
hyemale L. 657. 

3. Schleicheri Milde 
657. 

hyemale c. elongatum 
Dell. 656. 

limosum LL. 656, 
maximum Lam. 655. 
multiforme Vauch. 657. 
palustre L. 656. 
pannonicum Willd. 656. 
pratense Ehrh. 656. 
pratense Roth. 655. 
ramosissimum Dest. 656. 
ramosum Schleich. 656. 
silvaticum L. 656. 
silvaticum Grec. 655. 
silvaticum f. minus 

Wahlenb. 656. 
Telmateja Ehrh. 655. 
umbrosum Meyer 656. 
variegatum Schleich. 657. 

Eragrostis P. Beauv. 617. 
major Host 617. 
megastachya Link. 617. 
minor Host 617. 
pilosa P. Beauv. 618. 
poformis Link. 617. 
po:eoides P. Beauv. 617. 
verticillata Ram. et Sch. 

618. 

125. 
Lremopyrum pectinatum 

Sehur 635. 
Erianthus hich. 602. 

Hostii Uriseb. 
strictus BL. et Fingerh. 

602, 

acre î. podolicus Ledeb. 
292. 

alpinus L. 293. 
3. glabratus. 294. 
. elatior Schur 294. 

alpinus var. a. DC. 294. 
alpinus var. 6. DC. 294. 
alpinus var. %. DC. 294. 
atticum Wahlenb. 294. 
canadense LL. 292. 
carpaticum (riseb. 294. 
carpaticum (Urec. 293. 
elabratus Hoppe 294. 
neglectum A. Kern. 294. 
nanus Sehur 293. 
podolicus Bess. 293. 
pseudoacris Schur 295. 
racemosus Baumg. 295. 

5. macrophyllus Grec. 
293. 

serotinus Weihe 293. 
uniflorus L. 294, 
Villarsii Rehb. 294. 
Villarsii var. transsilva- 

nicus Schur. 294. 
Erinosma carpaticum Hex- 

bert 554. 
Eriolepis lanceolata Cass. 

923, 

Eriophorum L. 580. 
angustifolium Roth. 581. 
capitatum Host 580. 
coespitosum Host 580. 
gracile Koch 5S1. 
latifolium Hoppe 551. 
polystachyon z. L. 580. 
polystachyon &. L, 581. 
polystachyon “. L. 581. 
pubescens Sm. 581. 
Schencehzeri Hoppe 5830. 
triquetrum Hoppe. 581. 
vaginatum L. 580. 

Eritrichium Schrad. 412. 
Hacquetii Koch 412. 
Janka Simk. 412, 
nanum Schrad. 412, 
villosum Janka 412, 

Erodium Il/Herit. 155. 

ciconium Willd. 155. 
cicutarium L/Herit. 155. 
. pimpinelliefolium 
DC. 138. 

cicutarium Cavam, 135, 



Erodium cicutairum ş. 
chorophyllum (Greu, 
138 

Erophila vulgaris DC. 71. 
precox DC. 71. 

Erucastrum Schimp. et 
Spenn. 50. 

elongatum hehb. 30, 
inodorum hehb, 80. 
Pollichii Schimp. et 

Spenn. 50. 
Ervum IL, 189. 

hirsutum IL. 159. 
Lens L. 189. 
tetraspermum L. 199. 

Eryngium |. 257. 
amethystinum Urec. 257, 
campestre L. 257. 
maritimum LL. 237, 
planuum L. 237. 

Erysimum |. 6. 
Alliaria L. 60. 
Andrșeijowskianum 

Dess. 63. 

angustifolium Ehrh. 64. 
arcuatum Opiz 55. 
aureum M. Bieb. 62. 
austriacum Baumg. 64. 
banaticum (Griseb. 69. 
Barbarea L. 53. 
Baumgartianum Schur 

61. 
canescens hoth. 63. 
cheiranthus Grec. 61. 
crepidifolium Rehb. 63. 
crepidifolium var. angus- 

ufolium Uriseb. 62. 
cuspidatum DC. 63. 
diftusum Erhr. 63. 
exaltatum Andrz. 62. 
helveticum Heutt. 62. 
hieracifolium L. 63, 
lanceolatum Rehb. 61. 
odoratum Ehr. 61. 
odoratum a. denticulatum 

Koch 61. 
odoratum Grec. 61. 
orientale R. Br. 64. 
pannonicum Crantz 61. 
perfoliatum Cramta 64. 
pumilum Schur 61. 
rAmMoSissimum Crantz 63, 

..) repandum I. 63, 
î. miniatum Grec. 63. 

Rhoticum Simk. 62, 
strictum Grtn. 63. 
transsilvanicum Schur 6]. 
Wahlenbergii Simk. 61. 
Wittmanni Zaw. 61. 

Erythrea henealmi 401, 

TABLA ALFABETICA 

Erythrea Centaurium Pers. 
401. 

pulchella Hornem. 401. 
ramosissima Pers. 401. 

4. perramosa Grec. 402. 
3. genuina (Grec. 402. 
. pulchella Fries. 402. 
5. minutissima Sehur 
402. 

Erythronium LI, 560. 
Denscanis L. 560. 
maculatum DC. 560. 
ovatifolium Poir, 560. 

Eschscholtzia californica 
Chamisso 46, 

Euclidium h. Dr. 76. 
syriacum R. Br. 76. 

Eupatorium 'lvurn. 258. 
cannabinum LL. 958, 

Euphorbia IL. 520. 
agraria M. Bieb. 524. 
ambigua W. et Kit. 

521. 
amygdaloides L. 522. 
angulata Jacq. 521. 
carniolica Jacq. 521. 
Cyparisias L. 593. 
dalmatica Vis. 593. 
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Fuphorbia petrophylla C. A. 
Mey. 523. 

platyphllos LL. 520, 
polyehroma A. Kern. 521. 
procera M. Bieb. 521. 
procera &. trichocarpa 

Ledeb. 522. 
procera “. lasiocarpa 

Ledeb. 522. 
pseudosaxatilis Vechtr, 

523. 
salicifolia Host 5923. 
saxatilis M. Bieb. 523. 
serotina Host 524, 
stricta L. 520. 
subhastata Vis. et Pane. 

524. 
Terracina Uriseb. 524. 
ihyrsiflora triseb. 524. 
transsilvanica Șehur 594. 
villosa W. et Kit. 524. 

4. genuina 592, 
3. trichocarpa 522. 
. lasiocarpa 522, 

virgata W. et Kit. 595. 

EUPHORBIACE:E Adr. Juss. 
520, 

epithymoides Jacq. 521. Euphrasia IL. 446. 
Esula L. 523. 
E'sula Grec. 523. 
exigua L. 592. 
expansa Janka 521. 
falcata L. 522. 
fragifera Jan 521. 
fragifera Grec. 521. 
Gerardiana Jaeq. 523. 
glaucescens Willd. 525. 
glareosa M. Bieb. 524, 
grăeca Boiss. 522. 
helioscopia LL. 520. 

incana Schur 525. 
Lathyris (rece. 594. 
linaricefolia Lam. 523, 
lingulata Heulf. 521. 
lucida W. et Kit. 524. 
micrantha M. Bieb. 521. 
mucronata Lam. 592. 
Myrsinites L. 524. 
nicensis î. glareosa 

Koch 524. 

nicensis 6. pannonica 
hehb. 524. 

NICEENSIS +. minor Le- 
deb. 523. 

nittens 'Trevir, 524. 
pallida Willd. 523, 
pannonica Host 524. 
palustris L. 521. 
Peplis L. 520. 

lutea Li. 448. 

minima Jacq. 447. 
Odontites L. 447. 
officinalis L. 446. 
officinalis Heyne 447. 
officinalis Sturm. 446. 
officinalis a. pratensis 

Koch 446. 
officinalis Ș. pratensis 

Grec. 447. 
o/ficinalis ş. nemorosa 

Koch 447. 
pratensis Fries. 446. 
hostkoviana Heyne 446. 
salisburgensis Funk, 447. 
serotina Schlechtd. 447. 
serotina Lam. 447. 
stricta Host 447. 
verna Bellard 447. 

Eurotia Adans. 503. 
ceratoides C. A. Mey. 

505, 
Fuxolus viridis Moq.-Lend. 

495. 
Ewvalaria bifolia Neck. 557. 

verticillata Neck. 555. 
Evonymus LI. 150. 

bulgaricus Velen, 150. 
europaus LL. 150. 

&. pubescens Stev. 150. 
europaeus Ledeb. 150. 
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Evonymus Pa cae î. Sca- 
bridum A. de Degen. 
150, 

latitolius Scop. 150. 
verrucosus Scop. 150. 
vulgaris Scop. 150. 

Faba vulgaris Moeneh 186. 
Fagopyr um carinatum 

Moench 512. 
esculentum Moench 512. 
membranaceum Meneh 

512. 
sagittatum Gilib. 512, 

Fagus [.. 527: 
castanea LI. 527. 
silvatica L. 527. 

Falcaria hiv. 239. 
Rivini Host 239. 

Farsetia incana h. Br. 69. 
Fedia dasycarpa Stev. 287. 

eriocarpa hom. et Seh. 
287, 

Morisonii Spreng. 257. 
olitoria Vahl. 256, 
olitoria Gartn. 257. 

Ferula [. 251. 
communis Grec. 259, 
Ferulago IL. 251. 
Fer ulago var. COMmu- 

tata Rochie! Dilie 
Heufteli Griseb. 251. 
meoides L. 252. 
nodi/lora M. Bieb. 252. 
sibatica Bess. 251. 
sulcata Ledeb. 252. 

Ferulago Koch 251. 
campestris Dess. 252, 
meoides Doiss. 252. 
monticola hehb 251. 
silvatica hehb 251. 

Festuca L. 625. 
alpina Auct. 626. 
amethystina Ho:t 626. 
apennina De Not. 630. 
arundinacea Sehreb. 630. 
aspera Mert et Koch 652, 
australis Schur 630, 
austriaca Hack. 626. 
carpatica Dietr. 629, 
corulea DU. 624. 
cristata Vill. 610. 
decumbens Li. 615. 
dimorpha Janka 629, 
Drymeja Mert. et Koch 

630. 
duriuscula LL. 626. 
durinscula Host 627. 
duriuscula (Urec. 625. 

TABLA ALFABETICA 

Yestuca duriuscula Gaud. 
628. 

duriuscula var. alpina 
Wimm. 626. 

elatior L. 650. 
elalior &. Li. 630 
elatior var. apennina 

Hack. 63 
elatiorX Lolium perenne 

Auct. 630. 
elongata Ehr. 630. 
falaa: 'Thuill. 628. 
/laveseens Host 629. 
Pluitans IL. 622. 
gigantea Vill. 631. 
gigantea (Grec. 630, 
glauca Baumg. 626. 
glomerata All. 024, 
Fa Jiu Koch 626. 
Halleri Fuss. 627. 
heterophylla Lam. 628. 
hirsuta Host 627. 
inermis DU. 633. 
Leysseri Mench 633. 
loliacea Huds. 630. 
lucorum Șehur 630. 
montana M. Bieb. 629. 
montana Mert. et Koch 

633, 

montana Sternberg. 621. 
Myruros Koch 625. 
nemorum Leyss. 625. 
nutans Wahlenb. 629. 
oligosantha ȘSchur 626. 
ovina L. 625. 
ovina Host 628. 

alpina (ren. Godr. 626 
amethystina Koch 626. 
duriuscula Koch 626. 
glauca Griseb. 627. 
slauca Koch 626. 
pannonica Griseb. 
sulcata Boiss. 627. 
sulcata Sag. et Schn. 

027, 
supina Boiss. 626. 
vaginata Sag. et Schn. 

626, | 
valesiaca Doiss 627 
valesiaca Koch 627, 
vulgaris Koch 625. 
vulgaris Neilr. 628. 

pallens Host 620. 
pilosa Hall. 629. 
pocformis Host. 629. 
pratensis Huds. 650. 
pseudolaxa Schur 629. 
pseudomyur osSoy.Willm. 

097. 

628, pseudovina Hachkel. 

Festuca pseudov. £. angusti- 
folia Hackel. 628. 
7. taurica Kern. 625. 

pseudorubra Scehur 629. 
pulchella Schur. 625. 
rhoetica Șut. 629. 
rubra L. 628. 

8. falax Sag. et Schn. 
628. 

rubra var. copitosa Hack. 
629, 

rubra var. commutata 
Gaud. 629. 

rupicola Heutt. 627. 
serotina Li. 624. 
silvatica Host 630. 
Silvatica Grec. 631. 
silvatica Huds. 631. 
sulcata Hack. 627. 

Ş. hirsuta Grec. 627, 
„ colorata Schur. 627. 
„ megaphylla Schur. 
627. 

=. nana (rece. 627. 
sulcata b.barbulata Hack. 

027 
supina Sehur 626. 

3. oligantha Hackel, 
626. 

vaginata W. et Kit. 626. 
valesiaca Sehleich. 627. 
valesiaca c. hirsuta Simk. 

627. 
valesiaca d. rupicola 

Simk. 627. 
varia Haenke 629. 
xanthina hoem,. et Seh. 

629. 
Ficaria Dill. 36. 

ranunculoides Roth 36. 
Ficus L. 519. 

Carica L, 519. 
Filago L. 299. 

arvensis LL. 299. 
canescens Jord. 299, 
germanică IL. 299. 

3. apiculata trec. 299. 
L.eahato poli IL. 301. 
lutescens Jord. 299, 
minima Fries. 300. 
montana DC. 300. 

FILICES Juss. 645. 

Fimbrystiles Micheliana 
Rehb. 552. 

Foeniculum Adans. 216. 
capillaceum Gilib. 246. 
officinale Al. 246. 
vulgare Grtn. 246. 

Fragaria IL. 203, 

O7= 



Fragaria collina Ehrh. 205. 
clatior Ehrh. 205. 
magna Thuill. 204. 
moschata  Duchesn. 204. 
pratensis Duchesn. 204. 
silvestris Duchesn. 203, 
vesca L. 20a. 
villosa Crantz. 209. 

Frangula vulgaris Rehb 
151. 

Fraxinus 'Tournef. 394. 
excelsior L. 394. 

m. genuina 394. 
6. oxycarpa Willd. 394. 

Ornus IL. 394. 
oxyphylla M. Bieb. 394. 

Fritillaria L. 559. 
imperialis L. 500. 
Meleagris L. 560. 
montana Hoppe 559. 
pyrenaica Host 559. 
racemosa a. minor Ker, 

559. 
tenella M. Bicb. 559. 

Fumana procumbens Wren, 
48. 

TUMARIACEFE DC. 81. 

Fumaria |. $2. 
anatolica Boiss. 82. 
bulbosa +. L. 82. 
deflexa Heuft. 82. 
densiflora DC. 53. 
Janke H uskn. $3. 
Kraliki Jord. 52. 
media Ledeb. 55. 
media 6. prehensilis DU. 

33. 
micrantha Lag. 53. 
officinalis L. 82. 
prehensilis Kit. 
rostellata Knat. 53. 
scandens Rehb. 55. 
Sehleicheri Soyer 85. 
solida L. 82. 
Vaillanti Lois 52. 
VWirtgeni Koch 53 

Gagea Salisb. 565. 
arvensis lhom et Seh. 504. 
lutea Ker. 565. 
minima hm. et Sch. 

564. 
pratensis Rom, et Seh. 

503. 
pratensis Koch 564. 
pusilla ham. et Seh, D564. 

(. suecedanea db». 
saxațilis Koch 504, 

TABLA ALFABETICA 

Gagea silvatica Lud. 565. 
stenopetala Fries 565 

5. pratensis Koch 504. 
succedanea triseb 565. 

Galanthus L. 555. 
nivalis |. 555. 
vernus All. 554. 

Galatella Cass. 292. 
dracunculoides a. radiata 

DC. 292, 
Linosyris Rehb. 291. 
insculpta Nees. 292. 
punctata Cass. 292. 

8. dracunculoides Lal- 
lem. 292. 

punctata a. grandiflora 
Ledeb. 292. 

punctata %. însculpta DU. 
2992. 

villosa Rehb 291. 
Galega L. 177. 

officinalis L. 177. 
Galeobdolon Huds 469. 

amplexicaule Moench, 
465. 

luteum Huds. 469. 
vulgare Pers. 469. 

Galeopsis IL. 469. 
angustifolia Ehrh. 470. 
cannabina (mel. 410, 
Galeobdolon L. 469. 
Ladanum L. 469. 
Ladanum a. latifolia 

Wimim. et Grab. 470. 
Ladanum î. angustifolia 

Wimm. et (Grab. 470. 
latifolia Hottm. 469. 
pubescens Dess. 470. 
speciosa Mill. 470. 

8. sulphurea Jord. 470. 
Tetrahit L. 470. 
Tetrahit 6. 410. 
Tetrahit 3. pubescens 

Benth. 470. 
Tetrahit +. grandi/lora 

Benth. 470. 
versicolor Curt. 470, 

“TOTO 

a 

Galium Scop. 209. 

alpestre hom. et Seh. 
213. 

anisophyllum Sag. et 
Sch. 273. 

Aparine L. 274. 
3. vaillantii Koch 274. 

aristatum var. scabrum 
Griseh. 271. 

asparagifolium A. Kemn. 
210. 

asperuliflorum Rorb 211. 
Bailloni Br. 270, 

SOL 

Galium Bauhini Rom. 275, 
Bocconi DC. 273. 
boreale L. 276. 
capillipes hehb. 272. 
Cruciata Sep. 275. 
Cruciata-vernum alpinum 

Grec. 2175. 
dacicum Rouy. 272. 
divaricatum Lam. 274, 
elatum Thuill. 270. 

2. pubescens Schrad. 
270. 

elongatum (Gren. 273, 
erectum Huds. 270. 

5. petraum (rece. 270. 
7. ramosissimum (rec. 

/lavescens Borb. 269. 
glaucum Li. 267. 
Heuf]eli Borb. 271. 
humifusum M. Bieb. 268. 
infestum W. et Kit, 274, 
Kitaibelianum Schult. 

919, 
lucidum Roch 270. 
Marisense Simk. 2609. 
maximum Moris. 273. 

6. humilior 274. 
Mollugo IL. 270, 
Mollugo trec. 270. 
Mollugo var. ochroleuca 

Auct. 270. 
montanum Vill. 275. 
nitidum Willd. 279. 
ochroleucum Wolfn. 270. 
ochroleucum Kit. 269. 
ochroleucum Wrec. 269. 
palustre L. 274, 
palustre var. elongatum 

9730 
palnstre d. majus Sehur 

2133 

papulosum Heutt. 271. 
pedemontanum Auct. 275, 
petraum Schur 270. 
petrum a. rAmoSISSt- 

mum Schur 271. 
pseudoaristatum Sehur, 

21. 
pumilum Auct. 272. 
purpureum IL. 270. 
pusillum Auct. 272. 
retrorsum DC. 975. 
rivale Uriseb. 205: 
rotundifolium L. 276. 
rubioides [. 276. 
Schultesii Vest. 271. 
silvaticum Sehult. 271. 
silvestre Poll. 275. 

4. glabrum Koch 273. 
5. hirtum Koch 273, 
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Galium silvestre 6. carpa- 
ticum Porc. 272. 

silvestre +. carpatiam 
Br. 279. 

silvestre e. lati/olium 
Rehb 272. 

sudeticum 'Tausch. 272. 
tenuissimum M. Bieb. 

274. 
turcicum Velen. 271. 
uliginosum LL. 273. 
uliginosum Pall. 265. 
uliginosum (rece 274. 
Vaillantii DC. 9274. 
valantoides M. Bieb. 276. 
vernum Scop. 275. 

3. alpinum Simk. 275. 
vernum $. rotundifolium 

Heuff. 275. 
vero-Mollugo Wallr. 270, 
verum IL, 269. 

Gaya (aud. 249 
simplex (aud. 245, 

Genista L. 157, 
alba Lam. 160. 
albida Willd. 157. 
alpicola Sehar 158. 
anxanthica (Griseb. 158. 
campestris Jauka 158. 
elata Wend. 158. 
elatior Koch 155. 
lasiocarpa Spach. 159. 
oligosperma Andr, 158. 
ovata W. et Kit. 159. 

3. Mayeri 159. 
. lasiocarpa 159. 

pilosa L. 158. 
procumbens W, et Kit. 

157; 

pubescens Lang. 159. 
rupestris Schur 158, 
radiata Scop. 159. 
sagittalis L. 157. 
sibirica Rehb. 155. 
Sigeriana Puss. 158. 
tinctoria L. 158. 

6. elatior hehb. 158. 
7. latifolia DC. 159. 

tinctoria h. vulgaris 
153. | 

tinctoria €. ovata Rehb. 
159. 

virgata Willd. 158. 

GENTIANACEZE Lindl. 396. 

Gentiana LI. 397. 
acaulis a LL. 398. 
acaulis var. vulgaris 

tchb 398. 
stiva Rom et Seh, 399. 

TADLA ALFABETICA 

Gentiana Amarella var. 
depauperata Rehb. 400. 

angulosa M. Bieb. 399. 
asclepiadea LL. 598. 
bavarica Baumg. 399, 
brahyphylla Schur 399. 
bulgarica Velen. 401. 
carinthiaca Frael. 397, 
carpatica Wettst. 400. 
caucasica Simk. 400. 
Centaurium 4. Li. 401, 
Centaurium . Lu. 402. 
ciliata L. 399. 
cruciata LL. 398. 
depressa Schur 598. 
excisa Presl. 398. 
frigida Hoenk. 398. 
germanica trec. 400. 
germanică var. *. proe- 

cox (riseb. 400. 
imbricata Sehur 399, 
lutea IL. 397. 
nivalis LL. 399. 
obtusifolia Willd. 400. 

8. Vechtrizii Sag. et 
Seh. 400. 

7. depanperata 400. 
orbicularis Sehur 399. 
phlogitolia Schott 395. 
Pneumonanthe L. 395. 
Pnenmonanthe var. de- 
pressa Boiss. 398. 

procox A. Kern. 400. 
punctata L. 397. 
ramosissima Vill. 402. 
spathulata Bartl. 400, 
utriculosa L. 399. 
verna f. alata Griseb. 

399. 
Geracium paludosum Rehb, 

363, 
preemorsum Rehb. 303. 

GERANIACEE DC. 1234. 

Geranium |. 134. 
alpestre Schur 135. 
cherophyllum Cavan. 

138. 
ciconium Li. 13Ș. 
cicutarium L. 135. 
columbinum LL. 137. 
divaricatum Ehrh. 137. 
dissectum L. 137. 
hungaricum Wiesb. 155. 
lucidum LL. 137. 
macrorrhizum LL. 135. 
nodosus Grec. 136. 
palustre L. 135. 
pheum I. 135. 
pratense L. 135. 

Geranium pusillum LL. 136. 
pyrenaicum LL. 136. 
hobertianum IL. 135. 
rotunditolium LL. 137. 
sanguineum IL. 136. 
silvaticum Baumg. 155. 
umbrosum Wet Kit. 136. 

Geum L. 202. 
Aleppicum Jacq. 202. 
inclinatum Sehleich. 202. 
intermedium Bess. 9202. 
montanum LL. 202, 
pyrenaicum Sehlechtd. 

202. 
reptans L. 202. 

rivale L. 209. 
rivale-montanumSag. 202. 
urbanum LL. 201. 

Gifola germanica Rehb. 
299. 

vulgaris Cass. 299. 
Githago segetum Dest. 

ile 
Gladiolus L. 551, 

imbricatus L. 551. 
Glaucium lournef 46. 

corniculatum Curt. 46. 
2. tricolor Ledeb. 456. 

pheniceum tertn, 46. 
rubrum hehb. 46. 
rubrum tricolor Rehb. 

46, 
tricolor Bernh. 46. 

Glechoma L. 467. 
hederacea ÎL. 467. 
hederacea f. hirsuta 

Boiss. 4067. 
heterophylla Opiz 467. 
hirsuta W. et Kit. 467. 
Marrubiastrum Nil. 472. 

Gleditschia L. 194. 
triacanthos IL. 194. 

Globularia 'Tourn. 454, 
vulgaris Sturm 454. 
Willkommii Nym. 484, 

GLOBULARIACE.E Lindl. 
454. 

Glyceria h. Brow. 622. 
acuminata Sehur 631. 
airoides Rehb. 693. 
acuatica Wahlenb. 622. 
aquatiea Presl 625. 
convoluta Fries. 623. 
distans Wahlenb. 623. 

3. convoluta Boiss. 
623. 

fluitans R. Brow. 623. 
2. nemoralis Uechtr. 

623, 



Glyceria /luitans f. plicata 
Griseb. 623. 

loliacea Uren. Godr. 630. 
plicata Fries. 6925. 
spectabilis Mert. et Koch 

622. 
Glycyrrhiza L. 176. 

echinata L. 176. 
Gnaphalium Don. 300. 

arenarium IL. 301. 
arvense Willd. 299, 
dioicum L. 301. 
germanicum Willd. 299, 
Leontopodium Scop. 301. 
minimum Smith 300. 
montanum Huds 300. 
norvegicum Gunner 300. 
pusilum Hiencke 301. 
ramosum Lam. 300. 
rectum Smith. 200. 
silvaticun L. 300, 
Sivaticum var. 3. fusca- 

tum Wabhlenb 300. 
supinum LL. 300, 
uliginosum LL. 300. 

(NETACEL£ Blum. 526. 

Goniolimon tataricum 
Boiss. 485. 

tataricum Be angusti/o- 
lium Boiss. 485. 

tataricum +. rubellum 
Traut. 

(GRAMINEE Jus. 594. 

Grammitis Ceterach 
Swartz 646. 

Gratiola LI. 434. 
officinalis L. 434. 

Gymnadenia h. Br. 546. 
albida hich. 546. 
conopsea R. Br. 546. 

3. leucantha Schur 546. 
odoratissima Rich. 546. 
transsilvanica Sehur 546. 

Gymnograme Marantă 
Mett. 647. 

Gypsophila ÎI. 109. 
arenaria W. et hit. 

102. 
cretica Griseb. 101. 
eflusa 'Tausch. 102. 
fastigiata 102. 
elomerata Pall. 102. 
ibrrica hehb. 101. 
muralis L.. 102. 
paniculata L. 102. 
perfoliata L. 102. 
petraea hich. 105. 
Saxifraga L. 101. 

NABLA ALFABETICA 

Gypsophila transsilvanica 
Spreng. 105. 

trichotoma  Wender 
rigida Rich, 101. 

102. 

Habenaria albida h. Br. 
540. 

nigra R. Br. 547, 
viridis R. Br. 546. 

Halimocnemis (, A. Mey. 
497, 

alternifolia Moq.-Tend. 
497. 

crassifolia C. A. M. 497. 
triandra Moq.-Pend. 497. 
Volvox C. A. Meyer 497. 

Halimus pedunculatus 
Wall. 502. 

HALORAGIACEE Ach. Rich. 
998, 
[aja] 

Hamiltonia elegans Rehb. 
516. 

Haplophyllum Juss. 145. 
Biebersteinii Spach. 148. 
ciliatum Uriseb. 145. 
suaveolens Ledeb. 140. 

Hedera Swartz 265. 
Helix I.. 263. 
guinquefolia Li. 146. 

Hedysarum DC. 154. 
album 154. 
alpinum Jacqg. 184. 
arenarium Rit. 183. 
obscurum Li. 154. 
onobrychis L. 183. 

Helleborus Adans. 57. 
dumetorum W. et Kit. 35. 
odorus W. et Kit. 25. 

purpurascens W. et hit. 
37. 

purpurascens (nec. 58, 
Heleocharis h. Br. 555. 

acicularis R. Br, 582. 
carniolica Koch 552. 
palustris R. Br. 583. 
uniglumis Schult. 553. 

Heleochloa alopecuroides 
Host 598. 

Helianthemum lournel. 47. 
alpestre Dun. 47. 

6. hirtum Koch 45. 
alpestre Rehb. 45. 
alpestre Kotsehy 45. 
canum Dun. 47. 
chamocistus Mill. 47. 
Fumana Mill. 48. 
erandiflorum DC. 47. 
hirsutum A. Kern. 47. 

503 

Heliantemum mari/olium 
Baumg. 45. 

obscurum Pers. 47. 
welandicum a. elabrum 

Koch 47. 
elandicum $. hirtum 

Andra 48. 
celandicum *ţ. tomento- 

sum Koch 47. 
procumbens Dun. 45. 
rupifragum A. Kern. 48. 
pineale Pers. 47. 
vulgare Gertn. 47. 
vulgare a. discolor Rehb. 

47. 
vulgare a. tomentosumA4T. 
vulgare var. hirsutum 

Koch 47, 

47. 
vulgare f. virescens 

Boiss. 47. 
vulgare %. grandi/lorum 

Koch 47. 
Helianthus IL. 302. 

annuus IL. 203. 
tuberosus L. 303. 

Heliichrysum DC. 301. 
arenarium DC. 301. 
orientale 'Lournef. 302. 

Heliosperma hRchb. 104. 
alpestris Rehb. 104. 
pudibunda Hottmanns. 

104. 
quadrifilum Rehb. 104. 

Heliotropium IL. 403. 
europzeum LL. 405. 
odorum Stev. 403. 
suaveolens M. Bieb. 402. 
supinum LL. 405. 
turcicum Friv. 403. 

Hemerocallis flava L. 571. 
fulva 0. 57 

Hepatica angulosa DC. 26, 
nobilis Moneh 95. 
transsilvanica Fuss, 96. 
triloba Chaix. 95. 

Heracleum [Î. 9254. 
asperum hochel 255. 
DBranca-ursina ALL. 955. 
elegans Jacq. 255. 
flavescens Paumg. 255. 
palmatum Baumg. 255. 
sibiricum L. 254. 
simplicifolium Herb. 255. 
Sphondylium IL. 255. 

3. elegans DC. 255. 
transsuvanicum ȘSehur 

255, 
Herminium h Br. 546. 

alpinum Lindl, 547, 

le) 
i 
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Herminium c/landestinum 
Gren. (xodr. 546. 

Monorehis R. Br. 546. 
Herniaria |. 150. 

Besseri Fisch. 130. 
hirsuta Grec. 130. 
incana Lam. 130. 

a. angustifolia Fenzl. 
150. 

2. latifolia Fenzl. 150. 
macrocarpa Sibth. 150. 

Hesperis [. 58. 
albiflora Schur 59. 
alpina Schur 58. 
inodora Li. 59. 
matronalis IL. 59. 
nivea Baumg. 59, 
pendula "Ten. 59. 
runcinata W. et Kit. 59. 
tristis L. 59, 

Heufjelia convoluta Schur 
614. 
preusta Sehur 615. 
pubescens Schur 615. 

Hibiscus LL. 144. 
esculentus LL. 144. 
ternatus Cavan. 144. 
Trionum 6. ternatus DC. 

144, 
Trionum (Urec. 144. 

Hieracium L. 265, 
acutifolium  Uriseb. 366. 
alpicola var. rhodopeum 

Sag. et Schn. 360. 
alpinum L. 370. 
asperifolium Sehur 56%. 
aurantiaco-pratense 

Schur 507. 
Aurantiacum LL. 567. 

8. carpaticola N. et P. 
567, 

aurantiacum $. luteum 
Porc. 367. 

auraniiacum var. flavum 
Schur 507, 

Auricula LL. 306. 
5, subfuscum Grec. 566. 
*.. minimum Grec. 566, 

Auricula Willd. 369. 
auriculaforme Fries 565. 
Auriculo-pratense 

Sendt. 3606. 
banaticum Simk, 369. 
Pauhinii Sehult. 368. 
Bauhini-cymosum 

Simk. 2609. 

bifidum Kit. 371. 
bifureum M. Bieb. 365. 
bi/urcum Auct. 365. 
boreale Frics. 374. 

TABLA ALFABETICĂ 

Hieracium boreale £. vires- 
cens Sond. 374. 

boreale trec. 375. 
boreale var. chloroce- 
phalum Vechrtr. 375. 

brachyatum Auct. 365. 
cosium Sehur 371. 
collinum Baumg. 365. 
collinum Rehb. 367. 
conizafolium (Gouan. 365. 
Czetzianum Simk. 366. 
eymosum IL. 369. 
cymosum Sturm 3607. 
cymosum Vill. 509. 
dubium Smith 366. 
cchioides Lumm. 370. 

2. albo-cinereum hupr. 
370. 

echioides 'Tausch 370. 
/lexuosum W. et Kit. 570. 
florentinum Willd. 368. 
/lorentinum var. Pavi- 

chii Fries. 367. 
/lorentinum var. preeal- 

tum Sag. et Sehn. 368, 
floribundum Wimm. et 

Grab. 506. 
foliosum W, et Kit. 577. 
fragile Jord. 372. 
Fussianum Sehur 567. 
glaucescens Sehur 506. 
Gochnatii C. A, Mey. 567. 
grandiflorum Al. 565. 
Herculis Borb. 565. 
Heuffeli Janka 366. 
HeujJeli Uriseb. 571. 
Hostianum Wiesb. 575. 
hungaricum Simk, 365. 

£ leptophyton N. et P. 
265, 

incisum Koch 371. 
macranthum "Ten. 364, 
magyaricum N.et Pb. 269, 
moldavicum Grec. 515. 
murorum L. BT. 

3. alpestre Uriseb. 372. 
. dissectum Heuft. 
312. 

murorum $. Silvaticum Li. 
AT. 

murorum macrocepha- 
lum Heuit. 371. 

nasseudense Șimk. 307. 
Nestleri Vill. 309. 
oleraceum Scop. 360. 
oreades Heult. 566. 
orsoviense N. et P. 364, 
paludosum IL. 565. 
pannonicum N. et P. 369. 
pannonicum Jacq. 362. 

Hieracium pân nonicum-ma- 
gvaricum-echioides N. 
et P. 369. 

Pavichii Heuft. 367. 
Peleșii Grec. 513. 
pehophylum Schur 372. 
petreum Friv. 365. 
petraeum Heutt. 365. 
petrosum Schur 572. 
Pilosella L. 364. 

4. vulgare Monnier 364. 
a) epilosum N. et P. 
504. 
b) pilosum N. et P. 
264. 
c) rigidipilum N. et 
p. 364. 

„ robustius Koch 364. 
a) epilosa 504. 
b) pilosa 3604. 

. grandiflorum DC. 3604. 
5. elongatum Wierzb. 
504. 

Pilosella b. alpestris 
Monn. 564. 

Pilosella d. procerum 
Sehur 304. 

Pilosella îi. macrocepha- 
lum Sehur 364. 

Pilosella-auricula FE. 
Schultz. 365. 

Pilosella-proealtum ge- 
nuinum Celak. 365. 

Piloselloides Uriseb. 567. 
pleiophyllum S-hur 512, 
poliotrichum W imn. 369. 
pobeladum ȘSimk. 365. 
prealtum Vill. 5608. 
prealtum a. florentinum 

Koch 568, 
prealtum 6. Bauhini 

Koch 309. 
preealtum î. banaticum 

Heuit. 369. 
prealtum var. Reichen- 

bachii Rehb. 368. 
precox Schultz 571. 
proemorsum Li. 565. 
pratense 'Tausch. 567. 
pratense Urec. a69. 
pratense- Auricula Porc. 

367. 
prenanthoides Vill. 374, 

5. dentulatum Grec. 314, 
psendobifidum Schur 372. 
pseudoboreale Grec. 15. 
pseudobrachyatum Celak. 

305. 
pseudoramosum Sehur 

374, 

“TD 



Hieracium racemosum W. et 
Kit. 374. 

ramosum W. et Kit. 974. 
Retzii Griseb. 371. 
rhodopeum Griseb. 375. 
hothianum Wallr. 370 
rotundatum A. Kern. 372. 
rupicolum Fries 571. 
sabaudum Auct. 374. 
sabaudum Grec. 375. 
sabinum Seb. ct Maur 

569. 
Schultesii F. Schultz. 305. 
sessiliflorum Friv. 514. 
setigerum Schur 370. 
silvaticum Lam. 515. 
silvestre 'Tauseh 314. 
Sinaicum (Grec. 505. 
staticifolium All. 3605. 
subauratum Schur 307. 
subezsium Fries 371. 
sulphureum Neilr. 366. 
Taraxaci |. 362. 
transsilvanicum Heult. 5372 

3. subalpinum Grec. 3. 
umbellatum LL. 376. 

a. genuinum Griseb. 576 
5. latifolium Frol. 376. 

umbellalum Urec. 375. 
umbellatum 6.  Wahlen- 

bergianum Lindem. 
376. 

umbellatum ţ. serotinum 
Host 370. 

umbellatum var. panicu- 
laton Caviot. 576. 

villosum LL. 570. 
b. involucratum hochel 
570. 

virosum Botan. ross. 
STAT 

vulgatum Fries 573. 
e, ramosum ag. et 
Sehn. 374. 

Hierochloa (mel. 597. 
boreahs ham et Seh. 

597. 
odorata Wahlenb. 597. 
orientalis Fries D997. 

Himantoglossum Spreng. 
D547, 

hircinum Spreng. 547. 
Hippion cestivum Schm. 

401, 
Hlippocentaurea pulchella 

Schult. 402. 
Hippocrepis L. 155. 

comosa IL. 135. 
Hippophat I. 5l5. 

rhamnoides L. blo. 

PABLA ALFABETICĂ 

HIPPURIDACELE Link. 
5l5. 

Hippuris IL. 5l5. 
vulgaris L. 5l5. 

Holcus IL. 615. 
avenaceus Scop. 615. 
borealis Host 597. 
halepensis LI. 601. 
lanatus L. 615. 
mollis Urec. 615. 
odoratus Li. 597. 
repens Host 597. 

Holoschoenus Linnoi Rehb. 
582. 
vulgaris Link. 582. 

Holosteum I. 122. 
HeujJeli Wierzb. 122. 
umbellatum L. 122. 

Homalocarpus uni/lora 
Schur 27. 

Homogyne (ass. 289, 
alpina Cass. 289. 

Hordeum LI. 655. 
caput Medus:e Hack. 556. 
ciliatum Lam. 638. 
europăeum ANL. 656. 
murinum LL. 655. 
silvaticus Huds. 656. 
vulgare LL. 6535. 

Humulus I.. 515. 
Lupulus L. 518. 

Hutchinsia h. Br. 
alpina R. Br. 74. 
brevicaulis Hoppe 74. 

Flyacinthella leucophea 
Sehur 571. 

Hyacinthus 'Tournef. 571. 
botryoides L. 51. 
comosus Jacq. 510. 
leucopheus Stev. 571. 
orientalis L. 571. 
racemosus |. 57l. 

74. 

H yDROCHARIDACEAL Lindl. 

542, 
Hydrocharis [. 542. 

Morsus-ranăe LL. 542, 
Flrdrochloa aguatica 

Hartm 622. 
distans Harti. 623, 
/luitans Host 622. 

Hyoscyamus Î.. 422. 
agrestis Kit. 422. 
niger ].. 422. 
Scopolia I. 422, 

Flyoseris fatida |. 352. 

H ypPERICACEAL Lindl. 132. 

Hypericum [. 152. 
alpinum W, et Kit, 154. 
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Hypericum androsemifolium 
Vill. 134. 

Burseri A. Kern. 134. 
commutatum Nolte 135. 
elegans Steph. 134. 
fimbriatum  £. androsa- 

mifolium DC. 134. 
hirsutum IL. 194. 
humifusum LL. 135. 
Kohlianum Spreng. 1294. 
maculatum Fuss. 134. 
mixtum C. du Moulin 

133. 
montannm LL. 134. 
perforato-quadrangulum 

Auct. 133. 
pertoratum LL. 132. 

5. veronense Rehb 133, 
perforatum a. angusti- 

folium Gaud. 133, 
perforatum fi. latifolium 

Gaud. 132. 
quadrangulum IL. 135, 
Richeri hochel 134. 
Richeri ȘSehur. 134. 
Richeri Ş. androsamui/o- 

lium Koch 134. 
tochelii (Griseb, 134. 
soongaricum Ledeb. 133, 
tetrapterum Fries. 135. 
transsilvanicum Celak, 

134. 
veronense Schrank. 133. 

Hypocheeris L. 350. 
glabra IL. 551. 
Helvetica Jacq. 350, 
maculata IL. 350. 
radicata L. 350. 
thracica Ștev. 351. 
uniflora Vill, 350. 

IA pQPA)S glabra Bernh. 
eee 

multi/lora Scop. 395, 
Jasione L. 377. 

Heldreichii Boiss. 377. 
montana var. dentata DU 

378. 

ÎASMINACEE Lindl. 394, 

Jasminum 'Tourn, 394, 
fruticans LL. 394. 
officinale LL. 395. 

Iberis |. 75. 

amara |. 7: 
pinnata L. 73. 
saxatilis L. 73. 
semperflorens Î.. 73. 
vermiculata M. Bieb. 75. 

Illecebrum Kapela Hacquet 
129. 

E 
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Iilecebrun cephalotes M. 
Bieb. 130. 

Impatiens |. 93. 
Balsamine L. 95. 
Nolitangere L. 93. 

Intybellia premorsa Monn. 
"8968, 

Inula IL. 296, 

aspera Poir. 297, 
aspero-hirta 29%. 
bifrons L. 298. 
Britanica L. 297. 
Bubonium Jacg. 297. 
Bubonium var. hispida 

Schur 297. 
campestris Bess. 298. 
Conyza DC. 298. 
cordata Boiss. 297. 
coriacea Schur 297. 
dysenterica L. 296. 
ensifolia L. 296. 
vermanica ÎL. 296. 
glabra Bess. 298. 
Flelenium Li. 295. 
hirta L. 297. 
hispida Simk. 297. 
hybrida Baumg. 296. 
Oculus Christi L. 298. 
Pseudo-Bubonium Schur “* 

Juncago palustris Momneh, 297, 
Pulicaria |. 296. 
salicina L. 296. 
salicina î. latifolia DC. 

297. 
salicino - hirta 297. 
spireifolia &. hybridaDc. 

296. 
sguarrosa Baumg. 297. 
sguarrosa Auct. 295. 

lomris ruthenica Klatt.552. 
Ipomoea grandiflora L. 419. 

purpurea Lam. 419. 
variabilis L. 419. 

ÎRIDACEE Lindl. 550. 

Iris LL. 552. 
arenaria W. et Kit. 553. 
biflora Fuss. 554. 
ccespitosa Pall. 552. 
desertorum (Guldenst. 555, 
germanica LL, 554. 
graminea [. 552, 
graminea Uriseb. 552. 
Guldenstedtiana var. &. 

M. Bieb. 552 
Guldenstadtiana Lepech. 

552, 

hungarica W. et Kit. 552, 
lutea Lam. 553, 
nudicaulis Auct. 553, 

TABLA ALFABETICA 

Iris ochroleuca M. Bieb. 552. 
palustris Moench 555. 
Pseudacorus L. 555. 
pumila L. 555. 
veichenbachii Heutf. 555. 
ruthenica Dryand. 552. 
serbica Pancic. 553. 
Sintenisii Janka 552. 
transsilvanica Sehur 55. 
uniflora Janka 552. 
variegata L. 553. 

Isatis IL. 77. 
campestre ȘStev. 11. 
precox Kit. 77. 
tinetoria L. 77, 
tinctoria “. precox Koch 

di. 

Isolepis Micheliana Rom. 
et Sch. 582. 

Isopyrum LI. 38. 
thalictroides L. 25. 

JUGLANDACEL£ DC. 597. 

Juglans IL. 527. 
regia Î.. 527. 

JUNCAGINACE (. Rich. 572 

JUXCACEE Bart]. 572. 

- 

519. 
Juncus L. 572. 

acutiflorus Ehrh. 574. 
3. brevirostris 574. 
“7. fluitans 574. 

acuti/lorus î. multiflorus 
Weihe 574. 

acutiflorus  &. macroce- 
phalus Koch 574. 

adscendens Host 514. 
affinis Gaud. 5174. 
albidus Hoff. 57. 
alpinus Vill. 575. 

3. carpaticus Grec. 575. 
alpinus Simk. 575. 
angustifolius Wult. 
articulatus L. 574. 
atratus Krock. 575, 
botinicus Wahlenb. 576, 
brevirostris ȘSchur 574, 
bufonius L. 576. 
bulbosus |. 55. 
bulbosus 5. Wahlenb. 576. 
campestris a. L. dit. 
campestris +. |, DTS. 
campestris var. 1. |, D15. 
carpaticus ȘSimk 575, 
compressus Jacq. 575. 
communis var. «a, E, Mey. 

573, 

Juncus communis var. &.E. 
Mey. 573. 

conglomeratus L. 575. 
ettusus L. 575, 
erectus Bess. 575. 
erectus Pers. 5T1Ș 
filiformis var. alpinus 

Schur 572. 
Forsteri Sm. 576. 
Juscoater Sehreb. 575. 
Gerardi Lois. 576. 
glaucus Ehrh. 573. 

3. pauciflorum Grec. dt. 
inflexus Leers. 573. 
intermedius Lam. 575. 
lamprocarpus Ehrh. 514. 
maritimus Lam. 573, 
melananthus Rehb. 5T5. 
melanocephalus Friv. 54. 
multiflorus Hoftm. 578. 
nemorosus Lam. 516. 
nemororus Host 515. 
pilosus 4. |. 576, 
pilosus var. e. |. dis. 
ponticus Stev. 514. 
rigudus Desf. 574. 
Rochelianus Rom. et Sch. 

574. 
silvaticus Reich. 574. 

5. multi/lorus Rochel 
574. 
7. Rochelianus Heuff. 
574. 

spadiceus All. di, 
spicatus L. 518. 
striatus QGriseb. 574. 
sudeticus Willd 573, 
tenax Lam, 572, 
transsilvanicus Schur 572 
trifidus LL. 575. 
triglumis IL. 5 

Juniperus IL. 55 
alpina Clus. DT. 
communis LL, 537. 
communis . alpina Paul. 

D3T. 
communis var. nana Boiss, 

[a mi 
Dol 

nana Willd. 527. 
Sabina L. 528. 

Jurinea Cass. 557. 
arachnoidea Bung. 358. 
blanda C. A. Mey. 337. 
macrocalathia C. Koch 

LXi3] 

(3 12 N i) 

mollis hehb. 337. 
stechadifolia DC. 337. 
transsilvanica Auct, tr. 

or 
(31730 



TABLA ALFABETICA 80 m | 

Kentrophyllum Neck. 549. Lactuca guercina b. integri- Laserpitium |. 256. 
lanatum DU, 349, folia Bisch. 359, alpinum W. et Rit, 206. 

Kerria Japonica DC. 201, romana Hortul 300. archăngelica Wulf. 256, 
Kernera Medik. 64, sagittata W. et Rit. 359. aquilegifolia Jacq. 2556. 

myagroides Medik. 64. insă L,. 359. Chironum Scop. 256. 
saxatilis Rehb. 64, sativa L. 360, glabrum Crantz 256, 

Knautia Coult. 251. Scariola LL. 359. latifolium L. 256, 
arvensis Coult. 251, Scariola uree. 360, marginatum Urec. 253. 

3. campestris Koch 251.  sonchifolia DC. 361, prutenicum IL. 256. 
7. rosea Baumg. 251. stricta W. et Kit. 359. Silaifolium Jacq. 245. 

integrifolia Heutt. 251. tatarica C. A. Mey, 361. simplex I. 250. 
atrorubens Janka 231, virosa Auct,. 359. trilobum hochel 256. 

3. integritolia trec. virosa Urec. 360, trilobum L. 256. 
281. Lagenaria vulgaris Ser. 359. Lappula Myosotis Monch 

dipsacifolia Heutt. 252, z. Gourda Ser. 389, 413, 
Drymea Heuft. 252, 3. Cugourda Ser. 389. Lasiagrostis Link. 605. 
hybrida Grec. 2851. Lagoseris M. bieb. 351. Calamagrostis Link. 605. 
integrifolia Schur 251. bifida Auct. 351. Lathraa |. 451. 
longitolia Koch 252, Nemausensis M. Bieb. 551 Squamaria L. 491. 
silvatica Duby 2852, orientalis Boiss. dol. Lathyrus L. 190. 

&. lancifolia Heuff. 252. Lamium L. 465, Aphaca L. 190. 
7. atropurpurea Grec. album L. 469, ensifolius Grec. 191. 
282, amplexicaule L. 465. gramineus Kern, 190. 

silvatica Grec. 281. Bithyoicum Benth. 469. Hallersteinii Baumg. 191. 
transsilvamica Schur 252. cupreum Sehott 469, heterophyilus Ş. unijugus 

Kochia Roth. 495. garganicum var. glabra- Koch 191. i 
arenaria hoth. 499. tum (riseb. 409. hirsutus L. 190. 
dasyantha Sehrad. 499. hirsutum Lam. 468. latifolius L. 191. 
hirsuta Nolte 499. incisum Urec. 468. latifolius Urec. 192. 
prostrata Schrad. 499. in/latum Heutt, 469. Nissolia L. 190, 

5. rubella Moq.-TLend maculatum LL. 465, 5. lejocarpus Grec. 190. 
499 maculatum  &. alpinum odoratus L, 191. 
a. virescens Ledeb. 499, Heutt. 469. platyphyllus Retz. 191. 

Scoparia Sehrad. 498. niveum Schrad. 468. pratensis L. 191. 
Koeleria Pers. 610. nudum Moneh. 465, 5. uliginosus Wierzb. 

albescens Schur GIL, purpureum LL. 405. 19: 
cristata Pers. 610. rubrum Waller. 465 3. leiocarpus 190, 

5. gracilis Koch 6Il. vulgatum a, rubrum b, grandistipulus Ro- 
Fenzliana Schur 61]. Benth. 465. chel 191. 

5. transsilvanica Grec, 2. album Benth. 469. sepium Koch 191. 
GL. Lapathum crispum Lam. setifolius L, 190. 

glauca Urec. 6ll. 506. silvestris L. 192. 
pseudoglauca Șehur 611. Lappa Tour. 527. 5. latifolius Peterm 192 
rigidula Simk. GIL. major Goertn, 327, sphoericus Retz 190. 
transsilvanica Schur 611. minor DC. 327. tuberosus L. 191. 

Kelreuteria paniculuta officinalis ALL. 52%, Lavandula L. 455. 
Laxm. 145, tomentosa Lam. 527. angustifolia Mench 459. 

Kohlrauschia prolh/era Lappago racemosa Willd, officinalis Uhaix 499. 
Rehb. 101. 594. spica a. L. 459, 

2 Lapsana lourn, bl. vera DC. 458, 
LABIATIE Juss, 452, adenoclades Borb. 351. vulgaris Lam. 459. 
Lactuca L. 359. communis L. 391. Lavatera |. 145. 

Chaixii Vill. 359. 3. glandulosa-pilusa thuringiaca L. 145. 

hispida DE. 398. Schur. 351. Leersia Soland. 601, 

microcephala DU. 358, 5.glandulosa Simk. 351. oryzoides Soland. 601. 
muralis Fresen. 359. foetida Scop. 352, Lemna [. 644. 

perennis L. 359. Larix lourn. 939, gibba L. 644, 

(quercina L. 359. europa DC, 539. minor Li 644. 

guercina a. pinnatijida Ledebourii 'Traut. 539. polyrrhiza L. 644. 

Biseh. 359, sibirica Ledeb, 539, trisulca LL, 644, 
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LEMNACE.E Link. 644. 
Lens esculenta Mench 159. 
Leontodon ÎL. 352. 

alpinum Hoppe 587. 
alpinum Auct 355, 
asperum Rehb 353. 

5. aurantiacum Grec, 
354. 

automnalis L. 352, 
a. alpigenus Schur 
2354 
5. pratensis Koch 
359, 

caucasicus Stev. 357. 
caucasicus Fiseh. 353. 
clavatus Sag. et Sehn, 

E EIE) 
corniculatus Kit. 357. 
croceus Hanke 353. 
erectus Hoppe 558. 
glaucescens M. Bieb. 

DD. 
hastile L. 353. 

a. vulgaris Koch 353. 
3. glabratus Koch 353. 
d. opimus Koch 355. 

hispidus L. 353. 
5. caucasicus hehb 
393. 
7. danubialis Jacq. 
555, 
a. vulgaris Koch 353. 

levigatus Willd. 357. 
lividum W. et Kit. 358. 
medius Simk, 352, 
nigricans Kit. 357. 
oligocephalus Schur 

952, 
pratensis Rehb. 352. 
pseudotara.xaci Schur 

353, 
pyrenaicus Auct. tr. 353, 

3. aurantiacus Koch 
353. 
Y, pinnatifidum Koch 
35 

salinus Poll. 555. 
serotinum W. et Kit, 

356. 
Taraxaci Simk. 352 
Taraxacoides Hoppe 

397. 
Taraxacum L. 357. 

m 

Leontopodium h. Br. 301. 
alpinum Cass. 301. 

Leonurus L. 477. 
Cardiaca L. 477. 

3. villosus Benth. 477 
Marrubiastrum L. 477, 
villosus Dest. 477. 

TABLA ALFABETICA 

Lepidium L. 75 
alpinum |, 74. 
campestre R. Br. 
crassifolium W, 

76. 
Draba L. 75. 
graminifolium IL. 75. 
latifolium L. 76. 
perfoliatum L. 75 
ruderale IL. 75. 

Lepigonum marginatum 
Koch 125. 

medium Wahlenb. 125. 
rubrum Wahlenb. 125. 

Lerchenfeldia cuprina 
Schur. 612. 

flexuosa Schur 611. 
Leucanthemum 'Tournef. 

315. 
corymbosum Grec, 317, 
rotundifolium DC. 316. 
vulgare Lam. 315. 
E carpaticum Bess. 
516. 

my 
3) 

et Kit. 

7. macrocephalum Grec. 
[3] 516. 
î. subalpinum Schur 
516 

„Leucojum IL. 554. 
estivum LL. 554. 
vernum ÎL. 554. 
vernum biflorum Simk. 

554. 
Levisticum Koch 9250. 

officinale Koch 250. 
paludapifolium  Rehb. 

250 
Libanotis Crantz. 247. 

athamantoides Koch 247. 
Hosteana Schur 245. 
humilis Sehur 248. 
lejocarpa Simk. 247. 
montana All. 248. 

var. lejocarpa Heult. 
247. 

sibirica Auct. 247. 
Ligularia Cass. 320. 

sibirica Cass. 320, 
Ligusticum apioides Lam. 

248. 
aquilegifolium Willd. 263. 
austriacum L. 963. 
Levisticum L. 9250. 
Mutellina Al. 249. 
simplex Al. 250. 

Ligustrum LI. 395. 
vulgare L. 593. 

LILIACEE DC. 559, 

Lilium IL, 560, 

Lilium candidum LL. 560. 
Convallium Memneh 557. 
Martagon L. 560. 

Limnanthemum (mel. 397, 
nymphuides Link. 397. 
peltatum (mel. 397. 

Limosella |. 442. 
aquatica L. 442. 

LINACEXE Lindl. 139 

Linagrostis polystachya 
Scop. 581. 

Linaria Juss. 430. 
Diebersteinii Auct. 431. 
concolor Uriseb. 451. 
dalmatica Mill. 432, 

transsilvan'ca Schur 
iso, 

Elatine Mill. 432. 
genistifolia Mill. 431. 

3. ehlorefolia Rchb. 
531. 
a. angustifolia Schur 
431. 

genistifolia Grec. 432. 
hybrida Schur 431. 
italica rev. 431. 

3. concolor Grec. 431. 
minor Desf. 452, 
nervosa Baumg. 431. 
salsa Borb. 431. 
spuria Mill. 432. 
vulgaris Mill. 450. 

3. glaberrima Schur 
431. 

Lingua cervina officina- 
rum (U. Bauh. 652. 

Linosyris Lob. 290. 
villosa DC. 291. 
vulgaris Cass. 290. 

Linum |. 139. 
alpinum Jacq. 140. 

5. elatius Wahlenb. 
140. 

alpinum var. dacicum 
Gandog. 140. 
6. montanum Koch 141. 

austriacum L. 140. 
austriacum Poll. 140. 
campanulatum M. Bieb. 
catharticum IL. 141. 
extraaxillare Kit. 141. 
Havum L. 139. 

var. univerve hochel. 
139. 

hirsutum IL. 159. 
5. glabrescens Roch. 
139. 

montanum Sehleich. 140. 
nervosum W, ct Kit, 140, 



Linum nudiflorum  Wierzb, 
139. 

pânnonicum A. Kern, 139, 
perenne IL. 140. 
tauricum Willd. 139, 
tenuitolium IL. 141. 
usitatissimum IL. 139, 
viscosum Urec. 139, 

Listera h. Br. 549. 
ovata R. Br. 549. 

Lithospermum 'lvurn. 406, 
arvense LL. 406. 
officinale L. 406. 
purpuro-cceruleum IL. 406, 
violaceum Lam. 406. 

Lloydia Salisb. 560. 
alpina Salisb. 560. 
serotina hehb. 560. 

Lolia orientalis Desv. SI. 
Loiseleuria procumbens 

Desv. 591. 
Lolium IL. 639 
urle Link. 68 
perenne IL. 629. 
temulentum LL. 639, 
vulgare Host 639. 

Lomatogonium Al. Praun. 
397. 

carinthiacum Al. Baun 
397. 

Lonicera L. 278. 
Caprifolium LL. 279, 
implexa Ait. 279. 
lejophyilla A. Kern. 218. 
nigra L. 279. 
Periclymenum LL. 279. 
tatarica L. 279. 
Xilosteum LI. 278. 

3. lejophylla Simk. 278, 
casă care meifolium 

DC. 252. 

LORANTHACEE Don 515. 

Loranthus I. 5l5. 
europeus IL, 515. 

Lotus LL. .l'75, 
arvensis Pers. 175. 
arvensis Schkuhr. 
ciliatus Stev. 176. 
corniculatus LL. 175. 

a. vulgaris Ledeb. 175. 
3. alpinus Baumeg. 176. 
. ciliatus Ledeb. 176. 
5. villosus DC. 176. 
a. arvensis Ser. 175. 
3. major DC. 175. 
7. hirsutus Koch 176, 
[. tenuifolius L. 176, 

corniculatus var. pro- 
cumbens Grec, 175. 

175, 

TABLA ALFABETICA 

Lotus major Smith. 175. 
tenuilolius Rehb. 176. 
uliginosus Schkuhr. 175. 
villosus 'Thuill. 176. 

Luciola Forsteri Smith. 
576, 

Lunaria |. 65. 
annua |. 65. 
biennis Mench 65. 
rediviva L. 65. 

Lupinus IL. 162. 
albus L. 162. 
varius |. 162. 

Luzula DC. 576. 
albida DC, 577. 

5. rubella Gaud. 577. 
var. cuprina Rochel, 
(9 )I [at 

campestris DC. 577. 
var. nigricans Rehb. 
575, 

carpatica Kit. 5 
cuprina Rochel 
erecta Desv. 578. 
Forsteri DU. 576. 
maxima 04 5747. 
multiflora Le). 

7. nigricans Koch 575. 
nigricans Desv. 578. 
pilosa Willd. 976. 
rubella Hoppe 57 
silvatica Gaud. 7 
spadicea DC. 577. 
spicata DC. 577. 
spicata (Grec. 578. 
sudetica DC. DT8, 
vermalis DC. 576 

Lychnis L. 113 
chaleedonica L. 115. 
Coronaria Lam. 114. 
dioica c. |. 112. 
dioica B. L. 112. 
diurna Sibth. 112. 
Ploscuculi L. 115. 
nemoralis Heutt. 113. 
nivalis Baumeg. 106. 
vespertina Sibth. 112. 
Viscaria L. 113. 

Lycium IL. 420. 
afrum hehb. 
barbarum |. 

a. vulgare hort. kew. 
490, 

vulgare Dunal 420. 
Lycopersicum 'lourn. 425, 

esculentum Mill. 423. 
pomum-amoris Meneh 

423, 

= 
63 

17. 

E 
( 
3) 

578. 

420. 
420, 

pomum-paradisii Hortul, 
423, 

309 

Î.YCOPODIACE.E DC. 
Lycopodium L. 654, 

annotinum LL. 654. 
clavatum L. 654. 
helveticum L. 654, 
recurvum Kit. 654. 
radicans Sehrank, 654. 
Selago L. 654. 
Selaginoides L. 655. 

Iycopsis pulla L. 416. 
Lycopus L. 455. 

europaeus ÎL. 455, 
exaltatus L. 450. 

Lygia Passerina Fasanv 
DI 

Lysimachia |. 456 

654, 

Nummularia L. 486. 
punctata IL. 486. 

2. verticillata Boiss. 
456, 

verticillata Pall. 486. 
vulgaris L. 486. 

LyTHRACEx& Lindl. 152. 

Lythrum IL. 152. 
Hyssopifolia L. 152. 
Salicaria L. 152. 

3. canescens Koch 152. 
. tomentosum DC, 152, 

virgatum IL. 152. 

Majanthemum Wige. 
bitelium DU. 557. 
Convallaria Wigg. : 

Malabaila graveolens 
Hottm. 954, 

Malachium Fries. 119. 
aquaticum Fries. 119. 

Malus 'Tourn. 292. 
acerba Merat 9292. 
communis Lam. 299, 
silvestris Mill. 222, 

MALVACEXL R. Br. 142, 

Malva LI. 145. 
borealis Wallm, 144. 
pusila Wither. 144, 
rotundifolia L. 145, 
silvestris L. 143. 
vulgaris Fries. 143. 

Marrubium IL. 476. 
angustifolium Mamnceh 

470, 
creticum Mill. 476. 
pannonicum Clus. 476, 
peregrinum a. |. 416. 
peregrinum f. L. 476. 
peregrinum Jacy. 416. 
peregrinum Chan. 476. 
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Marrub. peregrimum z. la- 
tifolium Koch 476. 
5. angustifolia Koch 
4176, 

peregrino - vulgaris hei- 
chardt. 476. 

prăecox Janka 476, 
remotum Kit. 476. 
vulgare L. 477, 

Maruta Cotula DC. 314, 
fetida Cass. 414. 

Marsilea LI. 645. 
natans Li. 645. 
quadritolia L. 645. 

MARSILEACELE R. Br. 645. 

Matricaria |. 315. 
Chamomilla L. 315. 
inodora L. 315. 

Parthenium L. 37. 
suaveolens L. 315, 
trichophylla Boiss. 315. 

Matthiola annua Sweet. 50. 
incana h. Br. 50. 

Mattia Schult. 414, 
umbellata Schult. 414. 

Medicago LI. 164. 
falcata L. 164. 

5. versicolor Ledeb. 
164. 
[. major Koch 164. 

falcato-sativa Rehb. 164. 
Gerardii W. ot Kit. 165. 
lupulina L. 165. 

2. Willdenowiana Koch 
165. 

marina IL. 165. 
media Pers. 164. 
minima Desv. 166. 

2. elongata Rochel. 166. 
mollissima Spreng. 166. 
orbicularis AI. 165. 
procumbens Bess, 164. 
rigidula Desv. 166. 
sativa L. 164. 

5. versicolor Seringe 
164. 

Willdenowii Roeningh. 
165. 3 

Melampyrum L. 442. 
arvense |. 445, 
bihariense A. Kern. 443, 
cristatum L. 442. 
nemorosum LL. 443. 

&. montanum Porc. 443. 
nemorosum (arec. 443. 
pseudobarbatum Schur 

443, 
saxosum Baumg. 443. 
silvaticum L. 443. 

TABLA ALFABETICA 

Melamp. silvaticum £. saxo- 
sum (arke 445. 

subalpinum A. Kern. 445. 
Melandrium hehl. 112. 

nemorale Roehl. 113. 
pratense hoehl. 112. 
silvestre hoehl. 112. 
Zawadzhii Al. Br, 106. 

Melica IL. 616. 
altissima LL. 616. 
ciliata L. 616. 
ciliata Auct. 6lT. 

1. Linnaei Hackel 
016. 

5. varia Uriseb. 617. 
decumbens Web. 615. 
lavescens Schur 616. 
glauca F. Schultz 616. 
lobata Schur 617. 
Lobeli Vill. 616. 
montana Huds. 616. 
nebrodensis Uren. 6l6. 
nutans ÎL. 616. 
nutans Poll. 616. 
nutans Grec. 616. 

3. picta Uriseb. 616. 
picta C. Koch 616. 
sibirica Lam. 616. 
taurica C. Koch 616. 
transsilvanica Schur 017. 
uniflora Retz. 616. 
viridi/lora Czern. 616. 

Melilotus 'Tourn. 166, 
alba Desv. 166. 
cerulea Lam. 166. 

b. laxiflora Rochel. 
166, 

di/lusa Koch 167. 
laxiflora Friv. 166. 
leucantha Koch 167, 
macrorrhiza Pers. 167, 

5. palustris Koch 167. 
officinalis Desv. 107. 
officinalis alba Sturm. 
Petitpierreana hchb. 

procumbens Bess. 166. 
vulgaris Willd. 166. 

Melissa L. 465. 
Acinos Benth. 465. 
altissima Sibth. 466. 
Baumgarteni Simk, 464. 
Calamintha IL. 464, 
Clinopodium Benth. 465. 
graveolens Host 466. 
hirsuta Hornem. 466. 
intermedia Baumg. 464. 
intermedia Le). 464. 
Jahniana Simk 465. 
Nepeta L. 463. 

Melissa officinalis LL. 065. 
villosa Denth. 466. 

Patavina Benth. 464. 
b. hungarica Simk. 
464, 

Pulegium Rochel 463. 
romana Mill. 466. 
silvestris Lam. 465. 
turcica 'Labern, 467. 

Melittis L. 468. 
grandi/lora Sm. 468. 
Melissophyllum LL. 465. 

Melongena lDunal 425, 
esculenta (Grec. 425. 

Meniocus linifolius DC. 
69, 

Mentha IL. 452. 
aquatica L. 454. 

a. genuina tren, Godr. 
454, 

3. hirsuta Koch 455. 
7. glabrata Koch 454. 

aquatica trec. 455. 
m. nemorosa Fries. 454. 

aquatica- silvestris Mey, 
454, 

arvensis L. 455. 
3. parietarizfolia Beck. 
a sativa Benth. 455. 

brachystachya Borb. 
454. 

candicans Crantz. 453. 
candicans Mill. 453, 
candicans Opiz 455. 
canescens Roth. 452. 
citrata Ehrh. 454. 
crispata Sehrad. 454. 
glabrata Vahl 454. 
hortensis Opiz 454. 
levigata Willd. 453 
lanceolata Rehb. 453. 
Marisensis Simk. 453. 
mollisima Borkh. 453. 
nemorosa Willd. 453. 
nepetoides Lej. 454. 
piperita L. 454. 

oficinalis Sole. 454, 
pubescens Willd. 454. 
pubescens tree. 454, 
Pulegium L. 455. 
purpurea Host 454. 
sativa L. 455. 
silvestris L. 452. 

4. candicans Grec. 452. 
3. vulgaris Benth. 453. 
7. nemorosa Benth. 453. 
3. erispa Benth. 453. 
a. vulgaris Koch. 455. 
5. undulata Grec, 455. 
2, tomentosa (Grec, 455, 



Mentha silvestris 7. vulga- 
ris lus B. Koch. 455. 
3. undulata Koch. 453. 
5. glaba Koch. 455. 
7. glabra Grec. 455. 
E crispata Koch. 454. 

undulata Willd. 455. 
verticillata hoth. 455. 
villosa Sole. 453. 
viridis IL. 443. 
E crispata (Grec, 454. 

„ canescens tren. 45. 
- crispa Benth. 454. 

Menyanthes IL. 396. 
nymphoides Li. 597. 
trifoliata L. 396. 

Menşiesia Bruckenthalii 
Spreng. 391. 

Mercurialis L. .525. 
annua L. 525. 
ovata Sternb. 525. 
perennis |. 525. 

2. ovata Mill. 525 
Mespilus LI. 221. 

Cotoneaster |. 221. 
germanica L. 221. 
tomentosa Grec. 221. 

Messerchmidia Arguşia Ii. 
403. 

Meum 'lourn. 249. 
athamanticum Jacq. 249. 
Mutellina (aertn. 249. 

Meșereum officinarum C. 
A. Mey. 513. 

Micromeria Benth. 465. 
Pulegium Benth. 465. 
rupestris Hoftm. Ulr. 463. 

Micropus L. 300. 
erectus LL, 300. 

Milium IL. 605. 

capillare Moneh 595 
eftusum LL. 605. 
esculentum Maemneh 395. 
holciforme  Spreng. 605. 
maritimum Pal. 624. 
Panicum Mill. 595. 
paradoxum Li. 608. 
Smidtianum C. Koch 605. 
vernale M. Bieb. 605. 

Minuartia fastigiata hehb, 

Meenchia Ehrh. 114. 
mantica Bartl. 114, 

Mehringia |. 199. 
Grisebachii Janka 192 
muscosa L. 122 
pendula Fenz] 122. 
trinervia Clair. 122. 

Moldavica punctata Mench 
467. 

TABLA ALFABETICA 

Molinia Scehrank. 623, 
eerulea Moenceh Ea8, 

serotina Mert. et Koch 
094. 

Momordica Hlaterium Li. 
389, 

Moneses Salisb. 392. 
erandiflora Saliabi 

Monotropa LI. 395. 
Hypopitys L. 393. 

glabra hoth. 
hirsuta Roth, 

2Qo 
599. (4, 

( < [3 

De 393. 

MoNOTROPACE.tE Lindl. 393. 

Montia LI. 129. 
fontana Sturm 129. 
fontana L. 129. 

a. munor Willd. 129. 
3. erecta Pers. 129, 

minor (mel 129. 
Morocarpus foliosusMench 

502. 
Morus [Î. 519. 

alba IL. 519. 
nigra L. 519. 

Mulgedium Cass. 361. 
alpinum Less. 361. 
tataricum DC. 361. 

Muscari 'lournef. 570. 
botryoides Mill. 571. 
comosum (Grec. 570. 
pallens Bess. 571. 
vacemosum Mill. 57 E 
tenuiflorum 'Lausch 570. 
tubiflorum Stev. di 10. 

Myagrum erucoefolium 
Vill. SI. 
paniculatum |. 12 
perenne L. 80. 
rugosnm Li. i 
saxatile L. 
syriacum seri 70, 
taraxacifolium Lam. ȘI. 

Mycellis muralis  hehb. 
259, 

Myogalum bour 'heamum 
Kunth 561. 

Myosotis I. 405. 
alpestris Sehmidt. 

2. pygmaea Grec. 
arvensis Rehb. 411. 

var, lasiantha 412. 

var. multicaulis 412 

arvensis Llehm. 411. 
ccespitosa K. F. Sehultz 

409. 
collina Hoftm. 41l, 
gethica Grec. 409. 
hispida Grec. 41l. 
hispida Schlechtd. 

AL. 

SI 

Myosotis intermedia Link. 
41. 

Lappula IL. 413, 
laxiylora Rehb. 409. 
lingulata Schultz. 409. 
montana Bess. 410. 
montana M. Bieb. 411.. 
nana All. 442. 
obtusa W. et Kit. 417. 
palustris Roth. 408. 

5. laxiflora Koch 409. 
scorpioides silvatica 

Ehrh. 41. 
4. arvensis L. ALL. 
3. palustris Li. 405. 

sicula Grec. 411. 
silvatica Hoftm, 410, 

3. alpestris Koch 6LI. 
sparsiflora Mikan. 412, 
stricta Link. 411. 
stricta Grec. 41l. 
strigulosa Rehb. 409. 
suaveolens Kit. 411. 
Terglovense Hacq. 

Myosurus L. 350. 
minimus L. 20. 

Myricaria Desv. 49. 
germanica Desv. 49. 

Myriophyllum L. 295. 
spicatum L. 228. 
verticillatum LL. 925. 

Myrrhis bulbosa Sprene. 
230. 

hirsuta Spreng. 250, 
Pecten Veneris All. 259, 
temula Gertn. 260. 

412, 

NAIADACEE Endl. 642. 

Napus agriasinapus 
Spenn. 75. 

leucosinapus Spenn. 79, 
Narcissus [.. 554. 

angustifolius Curt, 
biflorus Curt. 554. 
poeticus- [. 554 

poeticus Șibth. 
Pseudonarcissus IL. 
radiiflorus Salisb. 
Tazzeta L. 554. 

Nardus L.. 640. 
aristata Li. 640, 
stricta LL. 640. 

Nasturtium h, Br. 50. 

amphibium h. Br. 52. 
7, imdivisum DU. ci 
5. variifolium DC. 

„ anriculatum DU. 

5. aguaticum Lausch 52 

554. 

5D4. 

554, 
554. 

se 
94. 
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Nasturtium anceps DC. 51. 
Armoracioides Tausch 52. 
astylon Rehb. 50. 
austriacum Crantz 53. 
barbarooides Tausch 5. 
dacicum Grec. 52. 
lippizense Grec. 5l. 
officinale R. Br. 50. 
palustre DC. 50. 
pyrenaicum R. Br 55. 
Reichenbachii Knat. 50. 
rivulare Rehb. 5l. 
silvestre R. Br. 5l. 

5. rivulare Koch 5l. 
7. Kerneri Grec. 5l. 

texrestre Tausch 5l. 
Nectaroscordum Lindl. 

Dv0. 

bulgaricum Janka 566. 
Negundofraximfoha Nutt. 

149. 
Neogaya simplex Meisn,. 

250. 
Neottia Rich. 549. 

Nidus-avis Rich. 549. 
spiralis a. Willd. 545. 

Neottidium Nidus-avis 
Sehlechtd. 549. 

Nepeta LI. 4606 
Cataria L. 466, 
citriodora Beck. 466. 
Glechoma Benth. 467. 

5. hirsuta bBenth. 
nuda LL. 466. 
pannonica Jacq. 466. 
sibirica M. Bieb. 467. 
ucranica Li. 467. 
ucranica M. Bieb. 
violacea Vill. 466. 
vulgaris Lam. 466. 

Nephr odium Filix-mas 
Stremp. 049, 

p, 

5. încisum boiss. 
4 

466, 

Nerium Oleander LL. 396. 
Neslia Desv. 72. 

paniculata Desv. 72. 
Nothochlaena Maranta 

Desv. 646. 
Nicotiana L. 

rustica L. 
Tabacum LL. 493. 

Nigella 'Tournef. 38. 
arvensis L. 38. 
damascena L. 28. 

Nigritella hich. 547. 
angustifolia Rich. 
globosă Rehb. 544. 
nigra hchb. 547. 

423, 
498, 

DAT, 

467. 

649. 
spinulosum Ștremp.- 650. 
Ihelypteris Stremp. 649. 

TABLA ALFABETICA 

Nitraria L. 147. 
caspica Willd. 147. 
Scehoberi L. 147. 

Nivaria 
554. 

verna Maeneh. 554. 
Noccea alpina hehb. 74. 

brevicaulis Rehb. 74. 
Nonea Medik. 416. 

atra Griseb. 416. 
pallens Petrovici 416. 
pulla DC. 416. 
ventricosa Paneic 416. 

Notholaena h. Br. 640. 
Maranta h. Br. 646. 

Nuphar Smith 45. 
luteum Smith 45. 

NyMPHAEACEAX Salisb. 44. 

Nymphaea Neck. 44. 
alba LL. 44. 
lutea Li. 45. 

Obione (ertn. 502. 
pedunculata Moq.-Tend. 

502. 
Ocymum L. 455. 

Basilicum IL. 458. 
Odontites Haller 447. 

lutea Rehb. 448. 
rubra Pers. 447. 
serotina Rehb. 447. 
vera hehb. 447. 

Oenanthe LI. 945. 

banatica Heult. 
fistulosa L. 945. 
media Griseb. 245. 
Phellandrium Lam. 
silaitolia M. Bieb. 245. 

245. 

Ogl/a arvensis Cass. 299. 
minima Rehb. 300. 

Oenothera [. 997. 

biennis I.. 997. 
Omalotheca supina DC.501. 

(ENOTHERACEE Ach. Rich. 

OLEACEA Lindl, 39: 

Oligosporius EA, 
tarius Cass. 306. 

Onagra biennis Scop. 227 
Onobrychis 'lourn. 182. 

alba Desv. 184. 
arenaria DC. 183. 
gracilis Bess. 183. 
montana DU. 155. 
sativa Lam. 183. 

î. edentula Grec. 183. 

cstivalis Manch. 

946. 

Onobrye. sativa c. genuina 
Auct. 183. 
3. montana Koch. 183. 
3. Ledeb. 183 
d. Ledeb. 183.. 

supina Gaud. 183. 
transsilvanica Simk. 193 
icicefolia Scop. 155. 

Onoclea Struthiopteris 
Hoft. 653. 

Ononis L. 163. 

altissima Lam. 163. 
hircina Jacq. 163. 
hircina Urec. 163. 

a. înermis Ledeb. 163. 
6. spinescens Ledeb. 
163. 

procurrens Grec. 165. 
Pseudohircina Sehur 165. 
spinescens 165. 
spinosa M. Bieb. 165. 
spinosa Urec. 165. 

a. Mitis. Li. 163. 
Onopordon LI. 356. 

acanthium LL. 336. 
tauricum Willd. 337. 
virens 6. tauricum DS. 

337. 
Onosma LI. 405. 

avenarium W. et hit. 405. 
calycinum Stev. 406, 
echioides DC. 405. 
echioides Li. 406. 

6. L. 405. 
pseudoarenarium  Sehur 

406. 
setosum Ledeb. 406. 
stellulatum Ledeb. 405. 

6. M. Bieb. 405. 
[. angustifolium Koch 
405. 

tauricum Pall. 405. 
transsilvanicum Sehur 

406. 
Visiani Clementi 406. 

Ophioglossum LI. 645. 
vulgatum IL. 645. 

Ophrys alpina Lu. 547. 
corallorrhiza Li. 550. 
monorchis |. 546. 
Nidus-avis Li, 549. 
ovata Li. 549. 
spiralis a. L. 548. 

Tipa ina automnalis Don. 

pr adesfă var. B. DC. 
959, 

ORCHIDACEAE A. Rich. 542. 

Orchis IL. 549. 



Orehis angustifolia Win. 
et Grab. 545. 
bifolia L. 545. 

3. brachyglossa 545. 
cinerea Schrank 545. 
conopsea L. 546. 
cordigera Fries. 545. 
coriophora L. 543. 
cruenta Rochel 545. 
elegans Heufi. 544. 
fusca Jacq. 544. 
galeata Poir. 545. 
globosa L. 544. 
incarnata L. 54. 
incarnata Willd. 544. 
latifolia Auct. 545. 

var. Rochelii (Griseb. 
545, 

maculata L. 545. 
3. saccigera Brogn. 545. 

mascula Jacq. 544. 
mascula (Grec. 544. 
militaris L. 543. 

8. purpurea Huds. 544. 
militaris Grec. 544. 
Morio L. 542. 
odoratissima L. 546. 
ornithis Jacqg. 546. 
pallens L. 545. 
pabustris Grec. 544. 
papilionacea IL. 542. 
purpurea Huds. 544. 
pyramidalis k. 547. 
rubra Jacq. 542. 
sambucina L. 544. 

3. purpurea Koch 544. 
Simia Lam. 545. 
speciosa Host 544. 
spharica M. Bieb. 544. 
tephrosanthos  Vill. 543. 
ustulata L. 543. 
viridis Crantz 546. 

Oreoselinum legitimum M. 
Bieb. 253. 

podolicum Bess. 252. 
Origanum Lournef. 459. 

Barcense Simk. 459. 
3. macrostachyum Grec. 
459. 

vulgare Auct. 459. 
Majorana L. 459. 

Ornithogalum |. 56|. 
arvense Pers. 504. 
automnale Lam. 566 
bohemicum Gaud. 564. 
Boucheanum 561. 
callosum Kit. 565. 
chloranthum Saut. 561. 
fistulosum Wall. 564. 
Havescens Lam. 562. 

Grecescu D. Dr. — C.132t+. 

PABLA A LFABEVICA 

Ornithogalum gramineum 
Lam. 56l. 

Gussonii Ten 562. 
luteum Willd. 563. 
luteum 6. L. 565. 
minimum |. 564. 
minimum Willd. 564. 
nutans Urec. 561. 

3. Boucheannm Aschs. 
D601. 

pusillum Schmidt 565. 
pyrenaicum |. 562. 

pyrenaicum 4. DC. 562. 
pi 

pyrenaicum 6. DC. 562. 
pyrenaicum Jacq. 562, 
ramosum Lam. 561. 
refractum Kit. 562. 
silvaticum Pers. 565. 
Skorpili Velen. 563. 
sphoerocarpum A. Kern. 

562, 
stenopetalum Fries. 563. 
Sternbergii Hoppe 564. 
sulphureum Rom. et Sch. 

562. 
sulphureum Chan. 565, 
tenuifolium (Guss. 5602. 
umbellatum IL. 562. 
villosum M. Bieb. 564. 

Ornithopus scorpioides 152. 
Ornus europaea Pers. 394. 

OROBANCHACE E Lindl. 445. 

Orobanche IL. 145. 
arenaria M. Bieb. 450, 
caryophyllacea Smith 449. 
coerulea M. Bieb. 450. 
cruenta Bertol. 445. 
Cumana Wallr. 450. 
Echinopis Pancici 450. 
elatior Sutton 450. 
epithy moides Heutt. 449. 
Epithymum DC. 449. 

2. transsilvanica 449. 
flava Mart. 450. 
gali Duby. 449. 
laxiflora hehb. 449. 
loricata Rehb. 450. 
lucorum Al. Braun. 
lutea Baumg. 450. 
major L. 450. 
Medicaginis. Duby. 449. 
minor Sutton 450. 
minor Auct. 450. 
procera Koch 449. 
ramosa Li. 451. 
rubens Wallr. 449. 
stiematodes Wimun. 450). 
transsilvanica Pore. 449. 
Tussilaginis Mute]. 450. 

450. 

Să 

Orobanche vulgaris Lam. 
449, 

Orobus [. 192. 
albus I.. fil. 192. 
albus £. versicolor Koch 

19%, 
anomalus C. Koch 186. 
aureus Stev. 192. 
caucasicus Spreng. 186. 
glaberrimus Schur 192. 
levigatus W. et Kit. 192. 
levigatus Baumg. 192. 
luteus *p. levigatus Ledeb. 

192. 
niger L. 193. 
ochroleucus W.et Kit. 192, 
pannonicus Jacq. 192. 
transsilvanicus Spreng. 

192. 

variegatus Ten. 195. 
varius Sims. 192, 
vernus. L. 193. 
vernus Ș. vulgaris Neilr. 

193. 
vernusb. latifolius Rochel, 

193. 
versicolor Gmel. 192. 

Oryza clandestina A.Br.001. 
Osmunda Lunaria L. 646. 

Spicant L. 653. 
Struthiopteris Li. 655. 

OXALIDACEE Lindl. 141. 

Oxalis L. 141. 

Acetosella L. 141. 
corniculata L. 141. 
stricta L. 141. 
villosa M. Bieb. 141. 

Oxycoccos palustris Pers. 
391. 

Oxyria Hill. 509, 
digyna Campdera 509. 
reniformis Hook. 509. 

Oxytropis DC. 173. 
carpatica Uechtr. 178. 
Halleri Auct. 178. 
montana Baumg. 115. 
oroboides Ledeb. 179. 
pilosa DC. 178. 
sericea Simk. 175, 
uralensis Baumg. 175. 
uralensis £. sericea DC. 

178, 
. pumila Ledeb. 175. 

velutina Schur 175. 

Pachypleurum simplex 
Rehb. 249. 

Padus DC. 197. 

en zi, 
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Padus Mahaleb 197. 
racemosa lilib. 197. 
virginiana 197. 
vulgaris Host 197 

Paonia |. 45. 
decora Kanitz 43. 
officinalis heichar. 
ojficinalis Grec. 43. 
officinalis Retz. 43. 
peregrina Mill. 45. 
romanica Brânza 45. 
tenuifolia L. 43 

Palimbia Chabraei DU. 
959 

45, 

Paliurus lowmef. lol. 
aculeatus Lam. I5l. 
australis Rom. 15|. 

Panicum L. 59. 

aspernum Lam. D590. 
capillare L. 595. 
ciliare Grec. 59%. 
Crus-galli L. 59. 

5. aristatum 590. 
Dactylon L. 600. 
germanicum W illd. 590. 
glabr um Gaud. 5%. 
laucum L. 596. 
ftalicum LL. 596. 
lvigatum Lam. DY, 
Ievigatum Ș. Lam. 596. 
miliaceum L. 595. 
Mulitum Pers. 595. 
sanguinale L. 594. 

p 5. ciliare Uren. 595. 
sanguinale Gree. 595, 
verticillatum L. 5%. 
piride Li. D596. 

PAPAVERACELE DC. 45. 
Papaver |. 45. 

alpinum Hoppe 45. 
5. Plaviflorum Koch 45. 

bracteatum Lindl. 46. 
dubium LL. 45, 

5. elabrum Koch 46. 
hybridum WUrec. 46. 
intermedium Becker 
levigatum Rehb. 40. 
pyrenaicum d. luteum et 

5. puniceum DC. 45 
pyrenaicum Willd. 45, 
Rheas ÎL. 45. 

5. intermedium Grec. 45, 
somniferum IL 46. 

PAPILIONACE£ L. 157. 

Parietaria |. 515. 
chersonensis Lange DIS. 
evecta Mort et Koch 515. 
lusitanmica Boiss. 518. 

45, 

ABIA ALFABETICA 

Parietaria o/ficinalis L. 545. 
serbica Pancici 515. 

Paris L. 659. 
«(uadritolia L. 559. 

3. quinquefolia 559. 
Parnassia |. 49. 

palustris L. 49, 

PARONYCHIACEAE St. Hill. 
129. 

Paronychia 'lournef. 129, 
argentea Wult. 129. 
capitata Koch 129. 

[. pubescens Ledeb. 
180, 

cephalotes Stev, 150. 
hungarica Griseh. 129. 
Kapela A. Kern. 129. 
aspalum sanguinale Lam. 
525. 

Passerina annua Wikstr. 
519. 

Pastinaca IL. 254. 
domestica Liob. 254. 
eraveolens M. Bieb. 254. 
latifolia Ledeb. 254. 
opaca Bernh. 254. 
sativa L. 254. 

silvestris DC. 254. 
5. elatior hochel. 254. 
“7. edulis DC. 254. 

sativa Mill. 254. 
silvestris Mill. 254. 
teretiuscula Boiss. 

Pedicularis IL. 444. 
campestris Griseb. 445. 
comosa Baumg. 445. 
comosa Heutt. 445. 
coronensis Schur. 445. 
dolichorrhiza Rehb. 445, 
exaltata Bess. 444. 

var. carpatica Porc. 
444, 

Pammea Wulf. 444. 
foliosa 3. exaltata Benth. 

444. 
foliosa var carpatica 

Andra. 444. 
(deri Vahl. 444. 
palustris L. 445. 
pratensis Schur. 445. 
recutita Baumg. 444. 
Sceptrum Carolinum L. 

444. 
silvatica Baumg. 444. 
Stevenii Bung. 444. 
transsilvanica Șehur 444. 
tuberosa (Grec. 445. 
versicolor  Wahlenb. 441. 
verticillata Li. 444. 

Si 

254. 

147. 
147. 

Peganum |. 
Hanmala L. 

Peltaria |. 72 
alliacea L. 72. 

Pentaple mantica Rehb.114. 
Periclymenum vulgare 

Mill. 279. 
Periploca R. Br. 395. 

greca ÎL. 89%. 
Persica lournef. 

lzevis DC. 194. 
vulgaris Mill. 194. 

Petasites 'lournef. 289. 
albus (zertn. 289. 

5. Kablikianus Grec.290. 
albus Br. 290. 
hablh/ianus Tauseh 390. 
niveus Baumg. 290. 
officinalis Meneh. 289. 
vulgaris Dest. 289. 

Petro sein Hoftm. 938. 
hortense hRehb. 235. 
intermedium  Sehur 255. 
sativum Hottm. 235. 

Petrosimonia crassifolia 
Bunge 497. 

voios Bunge 497. 
Peucedanum ochi 252, 

alsaticum L..253. 
arenarium W. et Kit. 252. 
austriacum var. monta- 

num Ledeb. 253. 
carvifolium Nil. 252, 
Cervaria Cusson 253. 
Chabrai Rehb. 252. 
ntermedium  Simk. 255. 
latitolium DC. 253. 
longifoliumW. et Kit. 252. 
montanum Koch 253. 
Oreoselinun Mench. 253 
palustre trec. 255. 

Phaca. [. 1/78. 
alpina L. 179. 
astragalina DON 
australis L. 172. 
frigida L. 178. 
or oboides DG5A49) 

Phalangium Liliago 
Sehreb. 561. 

ramosum Poi, 561. 
Phalaris L. 597. 

arundinacea L. 597. 
2. picta Koch 597, 

aspera hetz. 600. 
canariensis LL. 597. 
oryzoides Li. 601. 
phleoides Li. 599. 
picta Li. 597. 

Pharbites hederacea Uhois, 
419, 

194. 



Phaseolus [. 15. 
vulgaris IL. 195. 

Phegopteris Fte 647. 
Dryopteris E 647, 
polypodivides Fee 647. 
hobertiana Al. Braun 647. 

Phellandrium aguaticum 
L. 246. 

Mutellina L. 249. 
Phelipea Tournef. 451. 

corulea C. A. Mey 
purpurea Jacq. 451. 
ramosa C. A. Mey. 451. 

PHILADELPHACE.E Don. 
230. 

Philadelphus IL. 250 
coronarius LL. 230 

Phleboanthe Laxmanni 
Tausch 452. 

Phleum L. 599. 
aculeatum Lam. 595. 
alpinum LL. 600. 

5. commutatum Gr. 600, 
alpinum b. subcapitatum 

Schur 600. 
ambiguum (Griseb. 599. 
asperum Vill. 600, 
DBoehmeri Wibel 599. 

2. macrostachyum Grec. 
599. 
7. thyrsoideum Grec. 599. 
5. ciliatum Griseb. 599, 

ciliatum Gilib. 599. 
collinum Auct. 600. 
commutatum Gaud. 600. 
cristatum Scop. 625. 
nodosum LL. 599. 
phalaroides Kol. 599. 
pratense IL. 599. 
pratense genuinum Auct. 

599. 
schoenoides Jacq. 598. 
serrulatum Boiss. 599. 
viride All. 600. 

Phlomis LI. 478. 
FHlerba- Venti £. tomen- 

tosa Boiss. 478. 
pungens Willd. 478. 
tuberosa LL. 478. 

Phaonixopus muralis Koch 
359. 

Phragmites rin. 602. 
communis rin. 602, 

m. vulgaris (ren (iodr. 
602. 
2, flavescens (aren. Godr. 
602, 
“7. rivularis Ledeb. 602. 

isiaca Rehb. 602. 

451, 

Pimpinella |. 240. 

TABLA ALFABETICA 515 

Pinaster Pumilio Cluss. 
535, 

Pinguicula |. 45 
alba Kuchl. 45 
alpina LL. 451. 
/lavescens Flirke 451. 
vulgaris L. 451. 

Physalis LL 42]. 
Alkekengi IL. 421. 

Physocaulos Tausch 261. 
nodosus Tausch 261, 

Physospermum (usson. 
205, 

aquilegifolium Koch 263, 

l, 
A 

Phyteuma I. 378. Pinus 'Tournef. 535, 
alpina Schur 378. abies IL. 540, 
atropurpureum Sehur abies Du Roi 540. 

austriaca Hoss. 539. 
austriacum Beck. 375. Cembra IL. 539. 
canescens W. et Kit. 379. Laricio Koch 539, 
confusum A. Kern. 275, Laricio M. Bieb. 5239. 
globulariafolium Fuss. Laricio Pallasiana Emdl. 

978. 

378. 589. 

hemisphoerica Baumg. Larix Pall., 539. 
578. Lari d. 389, 

Ledebourii Emdlich. 539 
maritima Pal. 539. 

humile Sehur 378. montana Du hoi 535. 
nigrum var. pallidum a. Pumilio Grec. 535. 

Porc. 378. 5, obliqua Grec. 538. 
orbiculare L. 578. Mughus Scop. 558. 
pauciflorum Baumg. 575. 7 uliginosa Koch 
Sieberi Sehur 378. B. puii Koch : 
spicata Baumg. 378. Mughus Jacq. 
tetramerum  Schur. 578. nigricans Host. 
Vagneri A. Kerm. 578. obligua Saut. 558. 

5. pallidum Simk. 378. Pallasiana Lamb. 539, 

Phytolacca LI. 495. 
decandra L. 49%. 

Picea Du hoi 540. 

PHyYTOLACCACE E Endl. 405. 

Picea L.. 540. 
Pumilio Hank. 535. 
rigensis Desf. 539. 

Picris L. 354. silvestris L. 535. 
arvalis Jord. 354. silvestris Baumg. 539. 
crepoides Saut. 354. 
hieracioides L. 354. 

5. erepoides Koch 354. 

uliginosa Neum. 555, 
Piptatherum P. Beauv. 605, 

palacea Vest. 354. 
ruderalis Sehm. 354. 

b. trassilvanicam 
Schur 378. 

558, 

598. 

55 9, 

holciforme hoem. et Sch. 
608. 

paradoxum P. Beauv. 605. 
virescens Boiss. 608. 

alpina Host 240. Pisum 'Tourn. 189. 
Anisum LL. 241. elatius Stev. 190. 

glauca W. et Rit. 239 sativum IL. 189. 
magna IL. 240. 

3. rubra Grec. 
nigra Șehur 241. 
rubra Hoppe 240. 
Sanguisorba Gertn. 

PLANTAGINACEE Lindl. 
491. 

Plantago LI. 491. 
alpina Vill. 495. 

240, 

198. 
Saxi fraga L. 240. altissima Jacq. 493, 

ZA alpestris Spreng. 240. arenaria W. et Kit. 494, 
3. poteriitolia Koch argentea Auct. 495. 
240, asiatica Ledeb. 492. 
7. major Wallr. 240. atrata Hoppe 495. 

Saxifraga a. minor po-  capitata Hoppe 495. 
terii folia Wallr. 240. Cornuti (onan 492, 

Ti ragium Vill. 241. Cornuti tuebh. 492. 
3. laciniata DC. 241. decumbens Rehb. 492. 

Pinardia coronaria |, 318. oentianoides Sibth. 492. 
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Plantago Gouani Spreug. 
492, 

intermedia Gilib. 491. 
lanceolata L. 492. 

2. irrigua Desne. 495. 
7. hungarica W. et Kit. 
493. 

lanceolata hehb. 492. 
var. d. capitata Desne 
493. 

limosa Kit. 492. 
latifolia sinuata Bauh. 

491. 

major Î. 491. 
6. sinuata 491. 
7. intermedia Desne 491. 
5, sabulosa 491. 

maritima LL. 493. 
media L. 492. 

5. oblongitolia 492. 
media procera Sond. 491. 
montana Lam. 495. 
Psyllium Anct, 494. 
rubens Host 493. 
saxatilis M. Bieb. 495. 
Schwarenbergiana 

Schur 492. 
sericea W. et Kit. 495. 
sibirica Poir. 492. 
sinuata Lam. 491. 
Tabernemontani Baumng. 

492. 

tenuiflora W. et Kit. 494. 
uliginosa Baumg. 492. 
Wulfenii Wild. 495. 

Platanthera Rich. 545. 
bifolia Rich. 545. 
chlorantha Grec. 545. 
Schuriana Fuss. 545. 
piridis Lindl. 546. 

Platanus Tournef. 519. 
occidentalis L. 519. 
orientalis Ii. 519. 
orientalis Bviss. 519. 
vulgaris Spach. 519. 

Platyspermum littoralis 
voch. 257. 

Pleurogyne carinthiaca 
Griseb. 397. 

Pleurospermum Hofiim. 
2603. 

austriacum Hoftm. 265. 

PLUMBAGINACEAE Lindl. 
484. 

Poa IL. 618. 
alpina L. 619. 

3. subalpinr Simk. 620. 
-. vivipara L. 620. 

angustifolia Wahlenb.621. 

TABLA ALFABETICA 

Poa angustifolia L. 622. 
annua LL 615. 

î. varia Koch 615. 
aquatica Li. 622. 
bulbosa LL. 619. 

5. vivipara Koch 619. 
cinerea Vill. 620. 
coarctata Hall. 621. 
collina Banmeg. 619. 
complanata Schur 622. 
compressa L. 622. 
conferta Parlat. 619. 
coronensis ȘSchur 619. 
crispa Link. 619. 
cristata Willd. 610. 
decumbens Scop. 615. 
distans L. 625, 
distichaWult. 610. 
dolosa Janka 619. 
dura Scop. 615 
e[]usa Kit. 621. 
elegans DC. 618. 
Fragrostis |. 617. 
fertilis Host 621. 
Plexuosa Sm, 619. 
/luitans Scop. 622. 
gelida Sehur 619. 
hybrida (aud. 621. 
laxa Hanke 615. 

6. tremula 619. 
. conferta Simk. 619. 

media Sehur 619. 
megastachya Kel. 617. 
minor Gaud. 619. 
nemoralis L. 020. 

2. vulgaris Koch 620. 
„ faecida 620. 

. firmula Koch 620. 
valustris L. 621. 
Phonix Scop. 650. 
pilosa L. 618. 
pratensis L. 021. 

z. vulgaris (aud. 622, 
5. angustilolia Smith. 
622. 
*. variegata 022. 

pyramidata Lam. 610. 
salina Poll. 622, 
scabra DC. 621. 
serotina Ehrh. 621. 
seslerioides All. 610. 
strigosa Holtm. 622. 
subalpina Schur 620, 
subtilis Schur 619. 
supina Schrad. 618. 
supina Panz. 609. 

b. rigidula Schur 719. 
tremula Schur 619. 
trivialis [. 621. 

5. colorata 621, 

“TD 

Poa ursina Velen. 620. 
violacea Bell. 629. 

Podospermum DU. 556. 
canum C. A. Mey. 356. 
Jacguinianum Koch 356, 
laciniatum DC. 356. 

. integrifolium Doll. 
56. 

[. subulatum DU. 356. 
molle Pisch 356. 
oetangularis DU. 356, 
villosum Stev. 350. 

Cn“To 

PoLEMONIACEE  Venten. 
402. 

Polemonium Lin. 402. 
coeruleum Li. 402, 

Polium  latifolium Mill, 
483. 

montanum Mill, 454, 
Pollinia Gryllus Trin, 601. 
Polyanthes tuberosa L. 571. 
Polycnemum ÎL. 495. 

arvense LL. 495. 
g. longifolium Neilr, 
495. 
var. 6. brevifolium 
495, 

crassiolium Pall. 49. 
majus A. Braun. 495. 
triandrum Pal. 497. 
verrucosum Lang. 495. 

POI.vGALACE.E Lindl. 91. 

Polygala LI. 91. 
alpestris (Grec. 92. 
amara î. austriaca Koch 

92. 

amarella Crantz 92. 
austriaca Crantz 95, 

5. uliginosa (ren. 
comosa Sechkuhr 9. 

5. elatior Grec. YI. 
major L. 91. 
mirtifolia Fries. 92. 
multicaulis Tauseh 92. 
neglecta A. Kern. 91. 
oxyptera hehb. V2. 
vulgaris L. 91. 

£. densiflora 92. 
7. pseudoalpestris Godr. 
92. 
3 

5.alpestris Koch 92. 
a) majuscula Sehur 92, 
b) elongata hochel9l. 
b. oxiptera Koch 92. 

uliginosa Rchb. 92, 
Polygonatum Lournef. 557. 

anceps Mench 557. 
latifolium Desf. 558. 

92, 



POLYGONACE.E 

Polygonatum multiflorum 
AI 557. 

officinale Al. 557. 
verticillatum ir E: 
vulgare Dest. : 

Lindl. 505. 

Polygonum |. 509. 
amphibium LL. 509. 

g. natans Momnch 509. 
3. terestre Leers 509. 

avenarium W. et Kit. 512. 
avienlare LL. DIl. 

2.procumbens Grec. ol. 
î. buxitolium Ledeb. 
SIL]. 
7. laxum Ledeb. 5Il. 
var, erectum Wrec.Dll. 
var, arenariun Urec. 
3 pă 
ia latifolium at. 511. 
î. Angustissimum 
Meisn. 5Il. 

Bellardi AI, 512. 
g. virgatum Meisn. 
3] A 

5. patulum Meisn. 512. 
biforme Wuhlenb. 510, 
Bistorta LL. 509. 
Convolvulus L. 512. 
danubiale A. kKern. 510. 
dubium Stein. 510. 
dumetorum LL. Dl2. 
Fagopyrum LL. 512. 
3th Wierzb. 

512 

Hydropiper L. 510. 
Hydropiperi-persicaria 

Meisn. 510. 
incanum Smith 510, 
Nitaibelianum Sad. 512. 
lapathifolium L. 510. 

2. incanum Koch 510. 
7. dunubiale Grec.510. 

laxiflorum Weihe 510. 
minus Huds. 5Il. 
mite Sehrank 510. 
neglectum Bess. 51. 
pallens Pers. 510. 
patulum M. bieb. 512. 
Persicaria puli. 510: 

8. angustifolium L. dl. 
pusillum Lam. 5ll. 
ramiflornm Janka 512. 
Rayi Babingt. 5ll. 
scabrum Mcench 510. 
Strictum Al. 5ll. 
tomentosum Schrank 510. 
virgatum Schur 512, 
viviparum L. 509. 

PUMACEAE 

Populus Tvurnel. 554. 

TABLA ALFABETICA 

Polypodium L. 647. 
aculeatum |. 645. 
alpestre Hoppe 651. 

alpinum Wult. 650. 
calcareum Smith 647. 
dilatatum Hottm. 650. 
Dryopteris Li. GAT. 

5. calcareum tren. 
(xodr. 647. 

Filix-fomina L. 651. 
Filix-mas |. 649. 
fragile IL. 650. 
Lonchitis |. 645. 
Phegopteris |. GAT. 
polrmorphum Vi. 650. 
hRobertianum Hottm. 64T, 
Thelypteris L. 649. 
vulgare Li. 647. 

Polypogon Desf. 60. 
monspeliensis Desf. 605. 

Polystichum lhoth. 6419. 
aculeatum hoth. 645. 
aculeatum Presl 645. 
affine Ledeb. 649. 
angulare Presl 645. 
dilatatum Swartz 650. 
Filix-mas Roth. 649. 

6. affine Grec. 649. 
7. caucasicmn Al. Br. 
049, 

d, crenatum Milde 649. 
multiflorum Roth. 650. 
spinulosum DC. 650, 

2. dilatatum h ch 650. 
Thelypteris Roth. 649. 

Lindl. 224 

alba L. 534. 
albo-tremula Krause 535. 
canescens Smith 551. 

hybrida M. bieb. 554. 
italica Auct. 555. 
nigra L. 535. 

5. pyramidalis Spach. 
535. 

nivea Willd. 534. 
tremula LL. 554. 

m, pilosa Wesm. 554. 

villosa Lang. 534. 
Porrum amethystinum 

tehb. 569. 
Ampeloprassum hehb. 

569. 
oler. aceum Maeneh 560, 
paniculatum Momneh 568. 
Scorodoprasum hehb. 

569. 

spharocephalum Rehb. 
570. 
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PORTULACACE.E Lindl. 129. 
Portulaca L. 129. 

erandiflora Lindl. 129, 
oleracea I. 129. 

m. silvestris DC. 129. 
8. satwa DC. 129. 

Potamogeton zice 642, 
acuminatus Șehum 642. 
cornulus Presl 642, 
crispus LL. 045, 
filicaulis Schur 643. 
“Grisebachii Heutt. 643. 
lucens LL. 642. 

5. acuminatus Rehb. 
642. 

natans LL. 642. 
pectinatus L. 645. 
pertoliatus LL. 642. 
pusillus LL. 643, 
Vaillantii Rom. et Seh. 

645, 
Potentilla L.. 204. 

alba; Li... 210. 
alpestris Hall. 209. 
amphibola Schur 205. 
Anserina IL. 9204. 

m. discolor Wallr. 204 
„concolor Wallr. 204. 

sericea Koch 204. 
arenaria DBorkh. 209. 

argentea Li. 207. 
5. impolita Wahlenb. 
207. 

astrachanica Jacq. 206. 
aurea |. 208. 
aurea Per. 209. 
aurea Griseb. 210. 
aurea Sm. 210. 
canescens Bess. 207. 

chrysan'ha "rev. 207. 
6. thuringiaca Grec, 
208. 

2. elongata Heuti. 205. 
chrysocraspeda Lehm.210. 

5. miuor Boiss. 210, 
cinerea Koch 209. 
collina var. cano-viridis 

Schur 207, 
Comarum Nest]. 204. 
crocea Schleich. 209, 
grandiflora Baumg. 210. 
THalleri DC. 209. 
Haynaldiana Janka 210, 
hirta Koch 206. 

m. rubens Ser. 205. 
5. taurica Bviss. 206. 
d. astrachanica Ser. 
200. 
=, recta Ser. 205. 

hirta trec. 200. 

_ po) To 8 
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Potentilla incanescens Opiz 
207. 

inclinata Koch 207. 
intermedia Wahlenb. 207 
lwta Rehb. 206. 
maculata Pourr. 209. 
micrantha Ram. 210. 
mcrodons Schur 207. 

3. cano-viridis Grec. 
207. 

minima Urec. 205. 
7. minor Lehm. 210, 

neglecta Baumg. 207. 
nemoralis Auct. E 
obscura Willd. 2 

2. leucotricha Ei, 
205. 

obscura b. pilosa Lelmn. 
205. 

opaca L. 209. 
opaca Jacq. 208. 
opaca (rec. 205. 
opaca Br. 909. 
palustris Seup. 204. 
patula W. ct Kit. 205. 

3. tenella 'Tratt. 208. 
pilosa Willd. 205. 
pratensis Schur 2058, 
procumbens Șibth. 211. 
pseudo/rigida Șchur 210, 
recța 1205: 

5. sublaciniosa Grec. 905. 4 ră 

6. palida Lehim. 205. 
var. obscura Uree. 205. 
4. obscura Lehm. 205, 
3. obscura Koch 205. 
Ț. astrachanica Lehm. 
206. 

recta trec. 205, 
reptans L. 209. 
salisburgensis Hanke 

209, 

Schurii Fuss, 
silesiaca Uechtr. 207, 
silvestris Neck. 210. 
sulphurea Lam. 205, 
supinu ÎL. 204. 
taurica Willd. 206. 
thuringiaca Beruh. 203. 
thyr si/lor a Hiilsen 207. 
Tormentilla Sibth. 211. 

erecta Scop. 211. 
verna Baumg. 208. 
verna Sturm. 209. 
verna Chan. 209. 
villosa Grec. 206. 

Poterium LI. 195. 
dichtyocarpum Spach 

198. 

glaucescens Rehb. 198, 

205. 

TABLA ALFABETICA 

Poterium muricatum Spach 
198. 

polygamum W. et K. 195. 
Sanguisorba L. 198. 

Prangos Lindl. 262. 
carinata (riseb. 262. 
ferulacea Auct. 262. 

Prenanthes IL. 355. 
hispida M. Bieb. 358. 
muralis L. 359 
purpurea L. 558. 
tuberosa Stev. 358. 

PRIMULACELE Vent. 486. 

Primula |. 455. 
acaulis Jacq. 485. 
Auricula L.. 490. 
carpatica Fuss. 489. 
Columna "en. 459. 
clatior Jaeq. 459. 

5. carpatica (riseb,459. 
elatior Fuss. 499. 
elatior (rece. 459. 
grandi/lora Lam. 455. 
intricata Janka 439. 
longiflora All. 4855. 
miniina L. 490. 
montana Scehur 459. 
officinalis Jacq. 489. 

var. suaveolens Velen. 
489. 

pannonica A. kern. 459. 
silvestris Scop. 455. 
suaveolens Bertol. 489. 
veris Lehm. 489. 

4. officinalis |. 499. 
4. elatior L. 489. 
7. acaulis 4858. 

vulgaris Huds. 4855. 
Pr rismatocarpus Speculum 

I'Herit. 388. 
Prunella alba Pall. 480. 
alba $. pinnatifida Koch 

480, 
grandi/lora Jacq. 450. 
intermedia Link. 480. 
laciniata L. 450. 
laciniata *. L. 480. 
forma întegrifolia 
Jacq. 480. 

pinnatifida Pers. 450. 
vulgaris f. grandiflora 

de “IX . 

7. pinnatifida Koch 
480, 

Prunus .Juss. 195. 
acida Ehrh. 196. 
Armentaca LL. 194, 
austera Ehrh. 196. 
avium L. 196. 

Prunus avium &. 
Koch 196. 

cerasifera Ehrh, 196. 
Cerasus a. Caproniana |, 

196, 
var. 
Var. 

var. * 
196, 

chamoecerasus Jacq. 197. 
Claudiana Pers. 196. 
communis var. Myrobo- 

lana IL. 196. 
divaricata Ledeb. 196. 
domestica L. 195. 

Myrrobolana DC. 
196. 

Duracina Rehb. 196, 
insititia L. 195. 
juliana Rehb. 196. 
Mahaleb Li. 197. 
adus Li. 197. 

spinosa L. 195. 
5. brachypoda Burb. 
195. 
7. dasyphylla Schur 
195. 

Psilurus rin. 
aristatus Lor, 640. 
nardoides "Prin. 640. 

Ptarmica cartilaginea 
Ledeb. 305. 
lingulata DU. 
tentifolia Schur 
vulgar:s DC. 308, 

Pteris L. 653. 
ua L. 655. 

lanuginosa Kaulf. 

juliana 

Digarella L. 196, 
Duracina Li. 196. 
[. Duracina Koch 

040, 

505, 
DU, 

ba. 

Pulegium vulgare Mill. 
455, 

Pulicaria (wrtn. 295. 

dysenterica Giertn. 296, 
vulgaris (wrtn, 295, 

Pulmonaria lvurnef. 407. 
angustifolia L. 408. 
angustifolia Bess, 407, 
angustifolia Grec. 407, 
așurea Bess. 408. 
Clusii Baumg. 405. 
mollis Bess. 407. 
mollissima A. Kern. 407, 
montana var. 3 Lejeune 

407. 
officinalis Li. 407, 

a. maculosa Dumort. 
407. 
3. obseura Dumort. 407. 

officinalis o. L. 407. 
officinalis *. L. 407, 



Pulmonaria rubra Schott 
407, 

transsilvanica Schur 407, 
tuberosa trec. 407. 

Pulsatilla alba Ledeb. 
montana hehb. 25. 
nigricans Stork. 25. 
polonica bBlocki. 27. 
pratensis Mill. 25. 
vulgaris Mill. 28. 

Pyrethrum (wrtn. 910. 
alpinum WIlld. 316. 
alpinum Baumng. 512. 
corymbosum Willd. 317. 
macrophyllum Willd. 517. 
millefoliatum Willd. 518. 
Parthenium Smith. 317. 
subeorymbosum Sehur 

i EA 
uliginosum W. et Kit, 316. 

Pyrola L. 392. 
chlorantha Swartz. 392. 
minor L. 392. 
rotundifolia L. 392, 
secunda L. 392. 
uniflora Li. 395. 

Pyrus IL. 221. 
acerba DC. 222. 
Aria Ehrh. 223. 
Aucuparia Giextn. 222, 
communis L. 221. 
eleagnitolia Pall. 222. 
malus IL. 220. 

austera Wallr. 222. 
mitis Wallr. 222. 
3. tomentosa Koch 

992, 
sativa DC. 921. 
silvestris Gwrtn. 221. 
Sorbus Gsrtn. 222. 
torminalis Ehrh. 2922. 

Quamoclit vulgaris Chois. 
419. 

Quercus L. 527. 
aurea Wierzb. 528. 
austriaca Willd. 528. 
Cerris L. 528. 
conferta Kit. 528. 
crispata Stev. 528. 
Esculus Lexrehenteld 525. 

var. velutina (Griseb. 
598. 

Fărnetto "Ten. 528. 
3. conferta Alph. DC. 
528. 

hungarica Hubeny 525. 
lanuginosa "huill. 525. 

On pedunculata Ehrh. 52. 

27 

VABLA ALFABETICA 

Quercus pubescens Willd. 
598, 

hobur 7. L. 597. 
Robur 6. I. 528. 

3. lanuginosa Lam. 
598» 

sessiliflora Salisb. 525. 
var. lejophylla Borb. 
5983 

undulata Kit. 525. 
VWel/andi: Wicrzb. 525. 

hadiola linoides Grec. 141. 

N ANUNCULACEAE Juss. 21. 

Ranunculus LI. 30. 
acer var. Subalpinus 

Schur 92. 
aconitifolius î. 

folius DC. 31. 
6. altior Koch 31. 

acris |. 33. 
î. alpinus Heuft. 54. 
7. multifidus DU. 54. 

platani- 

5. parvulus  Sehur 54. 
alprstris L. 51. 

var. crenatus Baumg. 

aquatilis a. panthotrix 
Brot. 30. 
6. capillaceum DC. 30. 

a 
arvensis L. 36. 
aureus Scehleich. 35. 
auricomus L. 94. 

5. pinguior Rehb. 34. 
“. incisifolius Rehb. 34. 

Bormwanus Jord. 54, 
Breyninus Crantz 32. 
bulbosus L. 55. 
capillaceus 'Thuill. 30. 
carinthiacus Hoppe 52 
carpaticus Herb. 32. 

3. pismieus Porcius 52. 
cassubicus Sturm 34. 
caucasicus Janka 55. 
Constantinopolitanus 

D'Urv. 35. 
Crantşii Baumg. 55. 
crenatus W. et Kit. 31. 
dentatus Auct. transs. 32. 
divaricatus Schrank. 50. 

Ficaria |. 30. 
Flammula L. 35. 
gelidus Schur 32, 
gracilis Sehleich. 
Grecescui Gand. 26. 
gruinalis Sehott 92), 
Hornschuchi Hoppe 52. 
illy icus L. dl. 

29 
De 
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vanuneulus Aladnii Schur 
DA. 

lanug' nosus L. 55. 
5, Constantinopolita- 
nus DC. 35. 

lateriflorus DC. 35. 
Lerchenfeldianus Șehur 

32. 
Lingua ÎL. 55. 
mediterruneus Stef. 36, 
montanus Willd. 32. 
montanus î. Baumg. 52. 

4. dentatus Baumg. 52. 
nemorosus Auct. 33. 

var. b. et d. Schur 55. 
Nentwichii Friv. 35. 
nivalis Crantz 52. 
orophilus M. Bieb. 52, 
oxyspermus Willd. 31. 
paucistamineus "Lauseh 

50. 

pedatus W. et Kit. al. 
Philonotis Uree. 36, 

5. mediterraneus 
Griseb. 30. 

platanifolius L. 51. 
polyanthemos IL. 35. 

2, latisectus Borb. 35. 
polvphyllus W. et Kit. 

30. 
pseudo-bulbosus Schur 

50, 

pseudo- Vilarsii Schur 32. 
rectus Bor. 34. 
repens ÎL. 35. 

5. erectus DU. 33. 
. glabratus DC. 55. 

romanicus Gandog. 55. 
rutatfolius LL. 50. 
sceleratus IL. 26. 
scutatus W. et Kit. 32. 
Stevenii Andrz. 34. 

5. platyphylius Sehur 
34. 

Thora L. 32. 
trichophyllus Chaix. 230. 
Villarsii Koch 32. 

Raphanistrum Landra 
hehb. 50. 

segetum Rehb. 50. 
Rhaphanus [. 50. 

arcuatus Willd. 50. 
Raphanistrum LL. 30, 
Sativus L. 50. 
tenellus Pall. 50. 

Rheum digynum Wahlenb, 
509. 

Rapistrum burhave S0, 
perenne Derg. 50. 
rugosum All. Sl. 
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HESEDAGE£ DC. 39. 
Reseda L. 89. 

alba Grec. 90. 
inodora hehb. 90. 
lutea LL. 90. 

5. ramosissima Grec. 9. 
luteola L. 90. 
mediterranea Bess. 90. 
odorata Li. 90. 

Phyteuma IL. 90. 

AHAMNACEZE B, Br. 151. 

Rhamnus LI. 15]. 
cathartica L. 151. 
Frangula L. 151. 
intermedia Nym. 151. 
Paliurus L. 151. 
saxatilis Baumg. 151. 
tinetoria W. et Kit. 151. 

Rhinanthus L. 445. 
Alectorolophus Poll. 446. 
alpinus Baumg. 445. 

5. angustifolius Koch 
446 

Crista gali L. 446. 
5. alpestris Wahlenb. 
445. 

hirsutus Lam. 446, 
major Ehrh. 446. 

3. hirsutus F. Schultz 
446, 
var. glandulosus Simk. 
446, 

minor Ehrh. 445. 
4. simplex Grec. 446. 
5, tallax Wimm. 446. 
7. angustifolius (Gmel. 
4456, 
5. stenophyllus Șchur 
446. 

Rhodiola IL. 152. 
rosea IL. 152. 
Scopoli A. Kern. 152. 

Rhododendrum LI. 391. 
Chameecystus Grec. 392. 
ferrugineum Baumg. 

591. 
Kotschyi Simk. 391. 
myrthifolium Schott 391. 
nyrtmfolium Gree 392. 

Rotiboelia monandra Cav. 
640. 

Rhus L. 15|. 
Cotinus L. 151. 
Toxicodendron L. 152. 
typhina IL. 152. 

Ribes LI. 9228. 

alpinum IL. 229, 
aureumn Purseh. 929, 
Urossularia L. 998. 

PABLA ALFABETICA 

hibes Grossul. . glanduloso- Rosa demetorum +. platy- 
setosum Koch 229. 

4 . . . 1 

7. spinosissima DU. 
229. 
7. glabrum Koch 229, 

nigrum IL. 229. 
petraum Wulf. 229, 
vreclinatum L. 229. 
rubrum L. 229. 

ÎIDESIACEA Endl. 228. 

Ricinus communis LL. 525. 
Robinia Mench 177. 

5. pubescens Koch 229. 

hispida L. 177. 
Pseudacacia L. 177. 

6. inermis DC. 177. 
. umbraculifera DC. 
LICITA 

viscosa Vent. 177. 
Roripa astylis Borb. 50. 

Kerneri Menyh. 51. 
nasturtioides. Spach 50. 
pyrenaica Grec. dă. 
silvestris Bes. 51. 
terrestris var. Semisil- 

vestris Borb. 52. 

ROsACEA: Juss. 199. 

Rosa TLournef. 214. 
adenophora Kit. 218. 
alpina Baumg. 218. 

3. pubescens Borb. 218. 
adenophora Burb. 218. 
adenosepala Borb. 215. 

arvensis Huds. 214. 
austriaca Crantz 214. 
Baldensis A. Kern. 214. 
bicolor Jacq. 219. 
bisserata Mârat 216. 
canina IL. 215. 

3. leioclada Grec. 215. 
d. vulgaris Koch 215. 
4. dumetorum Desv. 
216. 
3. dumetorum Koch 
2; 
%. collina Boiss. 217. 
collina Crep. 217. 
. dumalis Rehb. 215. 
“. Squarrosa hau. 216. 

centitolia L. 215. 
collina Auct. 217. 

var. cataractarum 

Borb. 9217. 
var. denticulata Dorb. 
ilz 

dumalis Becehst. 215. 
dumetorum 'Lhuill. 216. 

3. solstitialis Borb.216. 

phylloides Desegl. 216. 
d) ramealis Borb. 217. 
e) obscura Borb. 9217. 

Iglanteria L. 219. 
a. lutea DC. 219. 

gallica Sehlechtd. 214. 
a. pumila DC. 214. 
6. hybrida Gaud. 214. 

gallica Grec. 214. 
glauca Vill. 217, 
glaucescens Bess. 215. 
hybrida Schlech. 214. 
Jundzillii Bess. 214. 
Jundşilliana Bess. 214. 
lutea Mill. 214. 
micrantha Smith 217. 
nemorosa Libert. 217. 
permixta Desegl. 217. 
pimpinellifolia L. 218. 

a. vulgaris Ser. 218. 
5. spinosissima Koch 
219. 

podolica 'Tratt. 215. 
pumila Clus. 214. 
pumilo-arvensis Rehb. 

214. 
pyrenaica Auct. 218.. 
repens Scop. 214. 
Reuteri (God. 217. 
rubiginosa Sehlechtd. 217, 
rubrifolia var. pinnalti- 
fida DC. 217. 

silvestris 'Tabern. 216. 
solstitialis Bess. 216. 
spinosissima L. 219. 
spinosissima Jacq. 218. 
stipularis Merat. 215. 
tortuosa Wierzb. 217. 
uncinella Bess. 217. 
urbica Lewm. 217, 
vosagiaca Desp. 217. 

vosmarinus officinalis L.45$. 

UBIACEAE Juss. 264. 

Rubia L. 277. 
tinetorum L. 277. 

Rubus L. 211. 
agrestis W. et Kit. 212. 
camdicans Weihe 212, 
canescens DC. 213. 
cesius L. 211. 

6. umbrosus Wallr. 212, 
“. arvalis Rehb. 212. 

corylifolius *.  altheifo- 
hus Rehb. 212. 

discolor Weihe 212. 
dumetorum Weihe 212. 
fastigiatus Weihe 212, 
fruticosus L. 9212. 



Rubus fruticosus Auct. 212, 
Jruticosus Weihe 218, 
glandulosus Rehb. 213. 
hirtus W. et Kit. 213. 
Ideus [.. 213 
nemorosus Heyne 212, 
plicatus Weihe 212. 
Radula Weihe 212, 
saxatilis [i 211. 
suberectus Anders. 
sulcatus Vest. 212. 
thyrsoideus Wimwm. 219. 
tomentosum DBorkh. 213. 

a. canescens Grec, 219, 
î. glabratus Godr. 215. 

villosus a. glandulosus 
Ser. oi, 

Rumex |. 505. 
Acetosa IL. 508. 

7. vulgaris Koch 505, 
Acetosella IL. 505. 

4. vulgaris Koch 505. 
3. multitidus Koch 505. 

alpinus L. 507. 
Antoxanthum Murr. 505. 
aquaticus Smith 507. 
aritolius AI. 505. 
aureus Wither. 505. 
bitormis Menyh. 506. 
condylodes M. Bieb. 507. 
confusus Simk. 506. 
conglomeratus Murr. 506, 
crispus LL. 506. 

var. odontocarpus 
Borb. 506. 
b. dentatus Sehur 506. 
3. domesticus  Weimm. 
D07, 

digynus Li. 509. 
divaricatus L. 506. 
domesticus Hartin. 507, 
Hydrolapathum Huds. 507. 
Ievigatus Wild. 506, 
limosus Thuill. 505. 
longifolius DC. 507. 
maritimus L. 505. 
ma.imus Grec. 506. 
montanus Dest. DOS. 
multifidus |. 508. 
Nemolapathum Ehrh. 

506. 
Nemolapathum Wall. 

507. 
nemorosus Sehrad. 
obtusifolius I.. 506. 

3. discolor Wallr. 506, 
5. agrestis Fries 506. 
7. silvestris Koch 507. 

obtusifolius Fries. BUT. 
paludosus With. 506. 

212. 

D0T. 

TABLA ALFABETICA 

Rumex palustris Smith 505. 
palustroides Simk. 506. 
pulcher LL. 505, 
purpureus Poir. 506. 
sanguineus Grec, DUT, 
scutatus I. 508. 

silvestris Wallr. 507. 

viridis Smith 507. 
Rumia i a Janka 259, 
Ruppia LI. 643 

obliqua Schur 643. 
rostellata Koch 643 
transsilvanica Schur 642, 

Ruscus lournef. 555. 

aculeatus L.. 558. 

Hypoglossum Ţ:, D558. 

VUTACEAZE DC. 147. 

Ruta [.. 148. 
graveolens $. L. 
suaveolens DC. 

145. 
145. 

Sabulina banatica Heuit. 
[25 

recurva hehb. 197. 
setacea hehb. 1255 

Saccharum Strichum Spre. 
(02. 

Sagina LI. 124. 
apetala Grec. 125. 
ciliata B. Koch 124, 

depressa Schultz 194. 
dichotoma Heutt. 194. 
Linnăei Presl 194. 
procumbens Î. 124. 
saxatilis Wimm. 194. 

Sagittaria IL. 541|. 
sagittefolia IL. DA4l. 

Salicornia 'lournef. 497. 
acetaria Pall. 497. 
herbacea LL. 497. 

3. pros'rata Moq.-Tend. 
498. 

procumbens Smith 498. 
prostrata Pall. 495. 

SALICACEA Lindl, 
Salix 'Tourncf. 530. 

acutifolia Wild. 535, 
alba LL. 521. 

590. 

alopecuroides Tauseh 530. 
530, 

Koch 530. 

Koch 

amygedalina L. 
7. discolor 
£. concolor 

av rita L. 
habylonica IL. 
Caprea LI. 
Caprea-cinerea Wimim, 

"0 
he) 

532. 

31; 
ro) 
he, 

530, 

(9.e) LA) — 

532. 
-99 
oo, 

Salix cinerea L. 
daphnoides Vill. 

3. acutifolia Grec. 523 
fissa Ehrh. 531. 
fragilis L. 530. 
fragilis-alba Wimm. 531. 
hastata LL. 532. 
Helix Li. 531. 
herbacea ÎL. 594. 
hybrida Vill. 533, 
incana Sehrank. 532, 

Ritaibeliana Willd. 524 
Lambertina Sim. Dal, 
ligustrina Host 520. 
httoralis Host 552, 
longifolia Liam. 532. 
mollissima W HI, 
monandra Hottm. 53 
pentandra IL. 530. 
polvmorpha 6. Host 538. 
prăcox Hoppe 533. 
pratensis Host 539, 
purpurea IL. 531. 
Pita eo-viminalis Wim, 

De 

Reichardti Â. 
repens £. 

Anders. Mp 

reticulata L. 
rutusa IL. 

3. serrulata Rochel. 
534. 

riparia Willd. 532. 
rosmarinifolia L. 532, 
rubens Sehrank 52. 

rubra Hu ls. 531. 

husseliana hehb. 53 
Silesiaca Willd. 523, 
triandra IL. 530. 

triandra Sturm 520. 
discolor DC. 520. 

3. concolor Andexs. 
530. 

tomentosa Ser. 
ulicinosa Wolld. 
ulmifolia “E iert 
Villars'iana Will. 0. 

viminalis L. PER 
viminalis Vill. 532, 
piridis Fries. 531. 

Salsola Uertn. 196. 

arenaria W. ct Kit. 
dasyantha Pall. 499, 
hyrsuta Li. 499, 
Kali LL. 496. 

4. crassifolia Fenz]. 
490, 

1, vulgaris Koch 496, 
a. hirta Moq.-Lend. 
496, 

Dol, 

=90 
he, hkern. 

rosmarim/folia 

533. 

Oc 
[CI 

499. 



r 
Salsola Kali £. 

Fenz]. 496. 
5. brevimarginata 
Koch. 496. 

5. Tragus Moq.-Lend. 
490, 

prostrata Li. 499. 
rosacea Cav. 496. 
salsa L. 496. 
tenuifolia M. Bieb. 499. 
Iragus L. 496. 

Tragus M. Bieb. 496. 
Tragus Grec. 496. 

Salvia L. 456. 
Athiopis L. 457. 
austriaca Jacq. 457. 
Baumgartemui  Heult. 

457. 

betonicsefolia Etting. 458. 
betoniccefolia Jamka 457. 
cremenecensis Bess. 458. 
dumentorum-Ssilvestris 

457. 
elata Host. 455. 
glutinosa IL. 456. 
Ranitșiana Șimk. 455, 
nutans L. 458. 
officinalis L. 456. 
pendula Vahl. 458. 
pratensis L. 457. 

4. variegata W. et Kit. 
457, 

7. dumetorum Andrz. 
457, 
î. Andrzejowscki Block 
457. 

var. transsilvanica 
Griseb. 457. 

pratensis-super silvestris 
458. 

silvestris L. 455. 
3. nemorosa ÎL. 458, 

silvestris-nutans Janka 
455. 

transsilvanica Schur 457. 
verticillata LL. 456. 

Salvinia Michel 645. 
natans Hoftm. 645. 

Sambucus lournef. 277. 
Ebulus IL. 277. 
nigra L. 277. 
racemosa |. 275. 

Samolus LI. 486. 
Valerandi L. 456. 

SANGUISORBACEAL Lindl. 
197. 

Sanguisorba L. 197. 
minor Scop. 198. 
officinalis L. 197. 

angustifolia 

TABLA ALFABETICA 

Sanicula 'Tournef. 236. 
europa L. 236. 

SANTALACEX R. Br. 515. 

Santolina L. 307. 

Chama-Cyparisus L. 307. 
Saponaria L. 105. 
Baumgarteni Janka 106. 
glutinosa M. Bieb. 105. 
officinalis L. 105. 
Vaccaria IL. 103. 

Sawrium albidum Li. 549. 
Epipogium Li. 550. 
rcinum L. DAT. 
nigrum Li, 547. 
viride IL 546. 

Satureja IL. 469. 
cerulea Janka 463. 
hortensis IL. 462. 
Kitaibelii Wierzb. 462. 
montana L. 463. 

a. communis Rhehb. 463. 
Saussurea DC. 337. 

discolor DC. 337. 

SAXIFRAGACELE DC. 220, 

Saxifraga IL. 230. 
adscendens LL. 234. 

5. ramosissima Schur 
234. 

major Schur 235 

3. piemaea Koch 235. 
Aizoides IL. 232. 

7. întegra Ser. 232. 
Aizoon Jacq. 230. 

1. brevitolia Sternb. 
230. 
„recta Ser. 220. 
. intacta (rece. 230. 
. robusta Grec. 250. 
„major Koch 230. 
minor Koch 230. 

. vulgaris Ser. 230. 
Aizoon tree. 230. 
Allionii Baumg. 253. 
androsacea IL. 934. 

5. tridentata (aud. 
234. 

aspera f. bryoides DC. 
D232. 

D= TD 

NI SERI ea 

Baumgartenii Schott 231. 
bryoides LL. 232. 
carpatica Rehb. 255. 
cernua IL. 235. 
ccesia Baumg. 231. 
ccespitosa Scop. 233. 
controversa Șternb. 935. 

a. lobulata DC. 235. 
cultrata Schott 231. 

. integrifolia Grec. 255. 

Scabiosa ham. 

Saxifraga crustata Auct. 
231. 

cuneifolia L. 235. 
cymosa W. ct Kit. 235. 
demissa Schott 231. 
elatior Auct. 231. 
exilis (aud. 235. 
Jonticola A. Kern. 235, 
glandulosa Willd. 236. 
heterophylla Sternb. 235. 
heucherifolia Griseb. 235. 
Heufteli Schott 235. 
intacta Willd, 230. 
longifolia Auct. 251. 
luteopurpurea Baumg. 

231. 
luteoviridis Schott 251. 
moschata Wulf. 233. 
muscoides Wulf. 233. 

z. uniflora Gaud. 235, 
5. elatior Gaud. 235. 
*. moschata Gaud. 235, 

muscoides Sternb. 255. 
muscoides All. 234. 

4. compacta Koch 255, 
7. laxa Koch 233, 

mutata Baumg. 231. 
oppositifolia L. 232. 
pedemontana All. 253. 

8. laxi/lora DC. 235. 
. crenata DC. 233. 

plamifolia Lapeyr. 254, 
a. albida Ser. 234. 
3. tenera Suter 254. 

pseudocesia Rochel 251, 
recta Lapeyr. 230, 
rhei Schott 235. 
retusa Baumg. 231. 
retusa Sternb. 232. - 
rivularis 'Torvson. 255. 
vocheliana Sternb. 231. 

rotundifolia Baumg. 235. 
rotundifolia Heutt. 256. 

. glandulosa (riseb. 
256, 

sedoides L. 234. 
4. flavida Ser. 234. 

sibirica Wahlenb. 235, 
stellaris L. 232. 

b) hispidula Rochel 232. 
transsilvanica Fuss 2351. 
trichodes Scop. 234. 
tridactylitis L. 235. 

et Schult. 
283. 

arvensis |. 981. 
banatica W. et Kit. 283. 
campestris Bess. 281. 
ciliata Rehb. 252. 
Columbaria IL. 255, 



Scabiosa Columbaria £. po- 
Iymorpha Baumg. 254. 
3. ochroleuca Ledeb. 
284. 

corniculata W. et Kit. 250. 
dipsacifolia Host 252. 
Kuitaibelii Schult 251. 
longifolia W. et Rit. 252. 
lucida Vill. 253. 

a. Ssubalpina Grec. 253. 
6. aplicola Schur 255. 

lucida Schlechtd. 255. 
norica hRehb. 285. 
norica Vest. 2855. 
ochroleuca L. 254. 

3. favescens Griseb. et 
Seh. 284. 

pannonica Jacq. 232. 
Scopoli tUriseb. et Sch. 

284. 
silvatica L. 252. 
stricta W. et Kit. 283. 
succisa L. 982. 
tenuifolia Baumg. 254. 
transsilvanica Li, 280. 
ucranica L. 9284. 

- uralensis Host 9250. 
Scandix (Gwrtn. 259. 

Cerefolium L. 260. 
infesta L. 258. 
nodosa L. 261. 
Pecten-Veneris |. 259. 

Schedonorus asper Fries. 
632, 

poaformis Bom, et Seh. 
620. 

sterilis Fries. 632. 
tectorum Fries. 632. 

Schoberia maritima U. A. 
Meyer. 496. 

salsa C. A. Meyer. 496. 
Schoenus IL. 5850. 

aculeatus L. 598. 
compressus L. 553. 
nigricans L. 580. 

Scilla L. 565. 
automnalis L. 565. 
bifolia L. 565. 

3. gracillima Grec. 565. 
Scirpus L 581. 

acicularis |. 585. 
compactus Krock. 582. 
compressus Pers. 585, 
gracilis Saltzm. 5855. 
Holoschoenus L. 582, 

z. vulgaris Sturm 582. 
a. genuinus Gren, Godr. 
582. 

lacustris L. 582. 
3. digynus Godr. 585, 

TABLA ALFABETICA 

Scirpus macrostachys 
Willd. 582. 

maritimus IL. D5|. 
3. compactus Koch 552. 
7. macrostachys Koch 
582. 

3. digynus Godr. 582. 
Michelianus L. 552. 
palustris L. 583. 
radicans trec. 581. 
silvaticus IL. 581. 
Tabernamontanus 

582. 
tuberosus Dest. 551. 
uniglumuis Link. 585. 

Sclarea silvestris Mill. 455. 
Scleranthus [. |:0. 

annuus LL. lol. 
4. verticillatus Fenzl. 
falie 
3. cyrymosus Fenzl. 15]. 
dichotomus Simk. 131. 

bahnanus Rehb. 131. 
collinus Hornung. 132. 
dichotomus Schur 13|. 
Durandoi Rehb. 152. 
întermedius Auct. 131. 

(mel. 

interpositus Sagorski 151. 
neglectus hochel 152. 
perennis L. 150. 
uncinatus Schur 152. 
valachius Rehb. 151. 
verticillatus Tausch 151. 

Sclerochloa dura L. 618. 
Scolopendria vulgaris 'lra- 

gus. 652, 
Scolopendrium Smith 652. 

officinarum Swartz 652. 
vulgare Symons 652. 

Scolymus 'lournef. 350. 
hispanicus L. 350. 

Scopolia carniolica Jacq. 
492, 

Scopolina Schult. 422. 
atropoides Schult. 422. 

Scorzonera L. 355. 
acaulis Willd. 358. 
austriaca Willd. 355. 

î. lanuginosa Br. 355. 
hispanica L. 355. 

a latitolia Koch 555. 
3. intermedia Rochel 
LI mi 

DDD, 

7. asphodelloides Wallr, 
OLE 
DDD. Kra. 

5. glastifolia Koch 555. 
humilis L. 555. 
humilis Jacq. 355. 
laciniata L. 356. 
laciniata Jacg. 356. 

Scutellaria L. 

923 

Scorzonera lanata Schrank 
355. 

mollis M. Bieb. 356. 
octangularis Willd, 356. 
purpurea L. 355. 

5. rosea Ledeb. 356. 
rosea W. et Kit. 356. 

Scrophularia Tvurnef. 435. 
alata Gilib. 433. 
aquatica Koch 453. 
auriculata Scop. 435, 
Erhartii Steven. 433 
glandulosa W. et Kit. 435. 
lasiocaulis Sehur 434. 
nodosa L. 433. 
pulverulenta Janka 435. 
rupestris M. Bieb. 433. 
rupestris Schur 454. 
Scopoli Hoppe 433. 

5. subalpina Grec. 455. 
Scorodonia Host. 433, 
variegata s. rupestris 

Boiss. 435, 

SCROPHULARIACE.E Lindl. 

430, 

418. 
albida IL. 479. 

p 

alpina &. lupulina Benth. 
418. 

altissima L. 479. 
commutata tauss. 479. 
cretica Mill. 479. 
galericulata L. 479. 
hastifolia IL. 479. 
lupulina L. 478. 
orientalis L. 478. 

6. pinnatifida Ledeb. 
418. 

pallida M. Bieb. 479. 
peregrina W. et Kit. 479. 
peregrina (Grec. 479. 
verna Bess. 475, 

Secale IL. 635. 
cereale L. 635. 
villosum L. 635. 

Sedum L. 153. 
acre L. 154. 

var. neglectum  Boiss. 
154. 
var. Sartorianum 
Boiss. 154. 

alpestre Vill. 154. 
annuum IL. 155. 
atratum L. 155. 
boloniense Lois 154. 
carpaticum Reuss. 155, 
Cepea L. 154. 
Fubaria Koch 153. 
galioid2s ALL. 154. 
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Sedum glaucum W. et Kit. 
155. 
7. glabrum Grec. l5b 
2. glandulosum Grec. 
155. 

Flillebrandii Fenzl. 154. 
hispanicum Sturm lb5. 
latifolium Bertol. 153, 
maximum Suter 153. 
neglectum “Ten. 154. 
purpurascens Koch 155. 

6. albiflorum Koch 153. 
purpurascens Urec. 153 
purpureum Link. 155. 
purpureum Baumeg. 5. 
repens Sehleich. 155. 
Rhodiola DC. 152 
Rhodiola Urec. 153, 
roseum Scop. 152. 
Sartorianum Boiss. 154. 
saxatile Al. 154. 
saxatile DC. 15b. 
saxatile Willd. 155. 
sexangulare Mert. et 

Koch 154. 
sexangulare Chan. 155. 
spathulatum W. et Kit, 

155. 
Telephium L. 153. 
Telephium (Urec. 153. 
Telephium Sim. 155. 

a. album L. 153. 
2. purpureum Wah- 
lenb. 155, 
5. purpureum L. l55 

vulgare Link. 155. 
Selaginella Spring. 654. 

helvetica Spring. 654, 
spinulosa Al. Br. 655. 

Selinum Hoffm. 250, 
Carvifolia L. 250. 
Chabrai Jacq. 252. 
latifoliuum M. Bieb. 253, 
montanmum. Sehleich. 253. 
NIgricans Gaud. 253. 
Rochelii Heuti. 249. 

Sempervivum IL. 156. 
acuminatum  Hinteriker. 

156. 
assimile Sehott 156. 

3. blandum Schott 156. 
globiferum Janka 156, 
Heufteli Schott 146. 

hirtum LL. 156. 
hirtum ȘSm. 156. 
hispanicum Urec. 155. 
patens (riseb. 156. 
rubicundum Schur 156." 
ruthenicnm Koch 156. 
soboliferum Sims, 157. 

TABLA ALFABETICA 

Sempervivum tectorum Li. 
156. 

tectorum Daune. 150. 
Zeleborii Schott 156. 

Senebiera Pers. 76. 

Coronopus Poir. 76, 
Senecio L. 2320. 

abrotanifolius Baumg. 

var. carpaticus Sag. et 
Schn. 322. 

alpinus var. auriculatus 
hehb. 322, 

aquaticus &. barbareafo- 
lius DC. 322. 

aurantiacus Auct. 320. 
2. tomentosus DU. 520. 

aurantiacus (Grec. 319. 
auratus DC. 322. 
aureus (Georgi 922. 
barbareafolius Kroc. 322. 
cacaliaformis Rehb. 520. 
capilatus var radiatus 

Simk. 520. 
caspaticus Herb. 322. 
Doria 5. Biebersteinii 

Lindem. 325, 
Doronicum Baumg. 324. 
erraticus Bertol. 322. 
erucafolius L. 321, 
PFuchsii (mel. 323. 
elaberrimus ho.hel. 32: 
Jacoboea L. 322. 
Jacquinianus hehb. 32; 
macrophyllus M. Bio 

922, 
monocephalus Schur 522. 
nebrodensis DC. 321. 
nemorensis |. 325. 

var. 5. Fuchsii Koch 
893, 

oetoglossus DC. 
paludosus var. esta 

cus Ledeb. 322. 
papposus Less. 320, 
pseudodoronicum Schur 

324. 
rupestris W. et Kit. 
Sadleri Lang. 322. 
sarracenicus |. 323 
silvaticus (rece. 321. 
spathulo/folius DC. 
subalpinus Koch sd, 
tenuifolius Jacq. d21. 
tomentosus Host 322. 
transsilvanicusSchur 325. 
transsilvanicustrec. 320. 
transsilvanicusBoiss. 324, 
umbrosus W. et Kit. 325. 
vernalis W. et Kit. 321, 

Setaria P. 

Senecio viscosus LL. 321. 
vulgaris L. 321. 

Serapias ensifolia Mur. 
545. 
Helleborine «. latifolia 

L. 548. 
latifolia Willd, 548, 
longifolia Li. 549, 
microphylla Swartz 549. 
palustris Seop, 549, 
rubra L. 548. 
Xilophyllum Li. 548. 

Serratula I(. 338. 
alpina %. L. 337. 
arvensis |. 336, 
blanda M. Bicb. 33 
discolor Willd. 537. 
Stechadifolia M. Bic». 

OT. 
tinctoria IL. 358, 
transsilvanica Spreng. 

DB. 
Serrafalcus arvensis Uren. 

Godr. 634, 
commutatus (ren. 

634. 
mollis Parlat. 634. 
patulus Parlat. 634. 
squarrosus Bab, 634, 

(odr. 

Seseli L. 946. 
annuum IL. 247, 
campestre Bess. 247. 
coloratum Ehrh. 24%, 
gracile W. et Kil. 247. 
pumilum |. 258, 
purpurascens Janka 246. 
rigilum W. et Kit. 246. 
varium 'Lrev. 247. 

Sesleria Scop. 609. 
argentea $. nitida Vis. 

610. 
Bielzii Schur 610. 
cerulans Friv. 610. 
cerulea Baumg. 610. 
coerulea Janka 610. 
disticha Pers. 610. 
Haynaldiana Sehur 610. 
Heufleriana Schur 609. 
Heu/leriana Bivz, 610. 
marginata Uriseb. 610. 
pyenidorigida Schur 610. 
rigida Schur 610. 
rigida Heuft 010. 

Bielzii Heutt 610. 
RA pre Pai: 610. 
transsilvanica Schur 610, 

Bauv. 596. 
germanica P. Beauv. 596. 
olauca P. Beauv. 590. 
italica P. Beauv. 596. 



Setaria verticillata P. Beauv. 
596, 

viridis P. Beauv. D906, 
Sherardia |. 204. 

arvensis L. 204. 
3. gracillior Grec. 264. 

Sida Abutilon Li. 144. 
Sideritis L. 475. 

montana LL. 475. 
scordioides trec. 450. 

Siegesbeckia IL. 502. 
iberica Ul. Hotim. 502, 
orientalis L. 502. 

Steversia montana Spreng. 
202. 
reptans Spreng. 205. 

Silenanthe Zawadşhii 
Griseb. 106. 

Silaus Bess. 249. 
Rochelii Simk. 249. 

Silene L. 104. 
acaulis L. 105. 
alpestris Jacq. 104. 
alpina Sehur 106. 
Armeria L. 11. 
Armeria M. Bieb. IL. 
baceifera Roth. 104. 
bupleuroides Ledeb. 110. 
chlorantha Ehrh. 110. 
e mpacta Fisch. Il. 
conica L. 112. 
Cserei Baumeg. 107. 
Cucubalus Wib. 106. 
cylindri/lora Griseb. 112. 
densiflora D'Urv. 105. 
depressa baumg. 106. 
dichotoma Ehrh. 11. 
dinarica Spreng. 105. 
diurna Grec. 112. 
divaricata Sibth. LL, 
dubia Herb. 109. 
efjusa Otth 105. 
elata Otth 110. 
exaltata Friw. 15. 
iflavescens W.et Kit. 109. 
eailica D. 111. 
mflata Smith. 106. 

a. vulgaris Otth 106. 
inflata trec. 106, 
italica Br. 108. 
italica Auct. 105. 

var. nemoralis Heutt. 
108. 
var. umbrosa Heutt. 

105. 
juncea Otth 110. 
Lerchent+]diana Baumeg. 

110. 
livida Willd. 105. 

longiflora Ehrh. 110. 

TABLA ALFABETICA 

Silene longi/lora var. linea- 
rifolia Heutt. 110. 

membranacea Poir. LII. 
nemoralis W. et Kit 105. 

5. pilosa (rece. 108. 
noctiflora Li. 112, 
nutans IL. 109, 

5. transsilvanica trec, 
109, 

nutans trec. 109. 
2. alpina 109. 

oleracea Bor. 100. 
Otites Smith. 104. 

2. macrophylla Otth 
104. 
T. parvillura Ledeb. 1U5. 

3. wolgense Ledeb. 105. 
5, densi/lora Otth 105. 

var. lus a. Ledeb. 
105. 

Otites Grec. 105. 
parviftora Pers. 15. 
petraa W. et Kit. 110. 
pilosa Spreng. 108. 
polyphylla M. Bieb. 109. 
pontica Brânza 110. 
pseudotites Bess. 104. 
guadridentata Boiss. 104. 
guadrifida L. 104. 
racemosa Otth Il. 
saponariafolia hohrbach. 

107. 
sapronarifolia Schott. 

107. 5 
spergulitolia M. Bicb. 109. 
staticifolia Sibth. 110. 
subconica Friw. 112. 
transs'lvanica Schur 109. 
velutina tiec. 109. 
venosa Gilib. 106. 

5. Antelopum (rece. 106. 
7. oleracea Fic. 106. 
5. angustifolia DU. 107. 
=. paniculata Grec.lVi. 

vesicuria Schrad. 106. 
viridiflora L. 108. 
viseosa Pers. Ill. 
wolgense Spreng. 10. 
Zawadzkii Herb. 1006. 

= 

A 

Siler Seop. 250. 

trilobum Seop. 206. 
Sinapis Lournet. 75. 

alba L. 78. 
arvensis LL. 75. 

m. vulgaris trec. 75. 
5. orientalis Grec. 75, 

nigra |, 78. 
orientalis |. 
taurica DU. 
tenuifolia R. Br. 15. 

Sisymbrium L. 59. 
Alliaria Scop. b0, 
amphibum |. 52, 
anceps Wahlenb. dl. 
aquaticum Poll. 52. 
Columna Jacq. 60, 
Frucastrum Poll. 50. 
Irio uree. b0. 
juncenm M. Bieb, 60, 
Loselii L. 50. 
Nasturtium IL. bV, 
officinale Scop. 59. 
orientale L. 66. 
panncenicum Jacq. 00. 
pinnatifidum trec, 51. 
pyrenaicum |. d: 
hRoripa Seop. 52. 
silvestre L. 5l. 
sinapistrum Urantz bU. 
Sophia L. 60. 
strictissimum LL. 60. 
supinum Urec. 59. 
tenuifolium |. 15. 
murale L. 17. 

Sium L. 9241. 
angustifolum Li. 241. 
angustifolium Urec, 242. 
Falcaria Li. 239. 
jancifolium M. Bieb. 241. 
latifolium IL. 241. 

Soja hispida Maneh 195, 

SOLANACEE Bartl. 420, 

Solanum Lournef. 42v. 
Dulcamara L. 420. 

5. indivisum Boiss. 420. 
esculentum Dum. 425. 
Halicacabum vulgare 

Bauh. 421. 
luteum Mil. 421. 
Lycopersicum Li. 42]. 
melanocerasum Willd. 

421. 
melanocerasum Bsuh. 

499 

miniatum Bernh. 421, 
nigrum IL. 421. 

m. genuinum 421. 
5. ehlorocarpum Koch 
421. 
vulgatum Li. 421. 
7. miniatum (Gree, 421. 
7. villosum LL. 421. 

persicum Willd, 420. 
pterocaulon Rehb. 421. 
tuberosum LL. 420. 
vesicarium Dodon. 492, 
villosum Lam. 421. 

Soldanella L. 490. 
alpina L. 490. 
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Soldanella alpina £. hunga- 
rica Grec. 490. 

alpina Schm. 490. 
Clusii Gaud. 491. 
hungarica Șimk. 491. 
montuina Willd. 490. 
pusilla Baumg. 491. 

Solidago IL. 294. 
alpestris W. et Kit. 295. 
canadensis L. 295, 
sarracenica Fuchs 393, 
Virga aurea Î. 294. 

d. vulgaris DC. 295. 
5. latifolia Koch 295. 
. alpestris DC. 295. 
5. -angustifolia Koch 
295, 

durea f. ericetorum DC. 
295. 

Sonchus ÎL. 360. 

alpinus IL. 361, 
arvensis |. 360. 

. genuinus 560. 
5. uliginosns 360. 
var. levipes Koch 361. 

asper Vill. 360, 
asper var." ct 5. L. 360. 
ciliatus Lam. 360. 
laber Schult. 360. 
intermedius 'Trevir. 360, 
Ievis Vill. 360. 
montanus Lam. 261, 
oleraceus IL. 360. 
palustris Grec. 361. 
tataricus Li. 361. 
uliginosus M. Bieb. 360. 

Sorbus [. 222, 
Aria Crantz 992, 
Aria-aucuparia Borb. 

993 
[274135 

aucuparia L. 222. 
domestica L. 9229, 
intermedia Schult. 222. 
torminalis Crantz 299, 

Sorghum Pers. 601. 
halepense Pers. 601. 
vulgare Pers. 601. 

Sparganium Tournef. 641. 
erectum vo. Li. 641, 
erectum f. L. 641. 
ramosum Huds. 641. 
simplex Huds. 641. 

TABLA ALFABETICA 

Spergularia Pers. 125. 
media Pers. 125. 

z. heterosperma Ledeb. 
128. 
3. marginata Ledeb. 
128. 

margivata Boiss. 128. 
rubra Pers. 128. 

B. pinguior Grec. 128. 
salina Presl 125. 

Sphondylium Branca-ur- 
sina Hottm. 255. 

Spinacia 'Tournef. 502. 
oleracea Mill. 502. 
spinosa Mench 502. 

Spirea IL. 199. 
Arurcus LL. 200. 
banatica Janka 200. 
callossa Thumb 200. 
chamedrifulia Jacq. 200. 
crenata L. 200. 
denudata Presl 201. 
Filipendula L. 201. 
hypericifolia 4rec. 200, 
media Schmidt 200. 

var. glabrescens Șimk. 
200. 

oblongifolia W. et Kit. 
200. 

opulifolia LL. 200. 
salicifolia L. 200. 
ulmaria L. 200, 

4. denudata Koch 20i. 
5. disc lor Koch 201. 

4. tomentosa Camb. 
901. 

ulmifolia Scop. 200. 
3. banatiea Simk. 200, 

Spiranthes Rich. 547. 
automnalis Rich. 547. 

Squamaria Orobanche 
Scop. 451. 

Stachys L. 471. 
abrotanifolia Boiss. 475. 
alpina L. 471. 
angustifulia M. Bieb. 475. 
annua |. 472, 
arenarizformis Rouy. 475. 
betonica Șeop. 474. 
germanica L. 471. 

3. pseudo-lanata Schur 
ATI. 

lanata Crantz 471. 

Stachys procumbens f£. Ro- 
cheliana A. Degen 474. 

ramosissima Borb. 475. 
ramosissima Rochel. 474. 
recta L. 474. 

5. Sideritioides Boiss. 
472, 
5. epigeios (ariseb. 474. 
var. Subglabrata Grec. 
474, 

Sideritis Vill. 474, 
sideritioides U. Koch 472. 
silvatica L. 471. 
tenuifolia Pal. 475, 

Statice L. 455. 

alpina Hoppe 485. 
Armeria L. 485. 
Besscriana Rem. et Sch. 

455. 

coriaria Hotm. 485. 
elongata Hottm. 455. 
glauca Willd. 485. 
(umelini Willd. 455. 
incana M. Bieb. 485. 
latifolia Smith 455. 
montana Mill. 489. 
scoparia Pall. 485. 
tutarica L. 485. 

Stellaria L. 120. 
Alsine Reichard 122, 
anomala Rehb. 114. 
aquatica Scop. 119. 
Barthiana Schur 121. 
cerastoides L. 114. 
gluuca Wother. 121. 
graminea L. 121. 
graminea f. L. 121. 
graminea %. L. 122. 
Holostea I.. 121. 
mantica DC. 114. 
media Vill. 120. 

d. legitima 120. 
3. legitima 120. 
7. pallida Pire 121. 

var. major Koch 120. 
nemorum LL. 120, 
palustris Ehrh. 121. 
Reichenbachii Wierzb. 

120. 
uliginosa Murray 121. 
umbrosa UOpiz 120. 
viscida M. Bieb. 114, 

Spartium radiatum L. 159. Stellaris bifolia Mameh 
Specularia Heister. 388. 

Speculum Alph. DC. 388. 
Spergella i i d Grec. 1925. 

saginoides Rehb. 124. 
Spergula |. 125. 

arvensis L. 128. 
saginoides L. 1924. 

maritima LL 472. 565. 
nitens Janka 475. Stellera Passerina L. 513. 
nitida Neilr. 475. Stipa L. 609. 
palustris IL. 471. Calamagrostis Wahlenb. 
patula Griseb. 472. 009, 

5. linearifolia C. K, 472.  capillata LL. 609. 
procumbens Lam. 474. Graffiana Stev. 669, 



Stipa Lessingiana Trir. et 
Rupr. 609. 

pennata L. 609. 
a. typica Lind. 609. 
3. Graffiana Lind. 609, 

pulcherrima C. Koch 609. 
Tirsa Stev. 609. 

Streptopus Michaux 556. 
amplexifolius DC. 556. 

Strophiostoma sparsi/lo- 
rum 'Lusez. 412. 

Struthiopteris Willd. 655. 
germanica Willd. 655. 
Spicant Scop. 655. 

Suzeda Forsk 496. 
chenopodioides Pall. 497. 
hirsuta Rehb. 499. 
maritima Dumort 497. 
maritima Moq.-Lend. 497. 
salsa Pall. 496. 

Succisa M. et Koch 282. 
centauroides hehb. 280. 
Fussiana Heutt. 280. 
pratevsis Monch 282. 

8. altissima Schur 252. 
radiata Schur 280. 
transsilvanica Spreng.290 
uralensis Rehb. 250. 

Swertia carinthiaca Freel, 
397. 

Symphytum 'Tournef. 415. 
bullatum (uebh. 414. 
bullatum Hornem. 415. 
cordatum W. ct Kit. 415. 
officinale LI. 415. 

a. genuina Grec. 415. 
3. ochroleuca Grec. 415. 
var. uliginosum Sag. 
ct Sehn. 415. 
var. *ţ. lanceolatum 
Weinm. 415. 

orientale Pall. 415. 
ottomanum Friv. 414. 
tauricum Willd. 415. 
tuberosum IL. 415. 
uliginosum Kern. 415. 

3. molle Janka 415. 
Symphyandra Alph. DC. 

388. 
Wanneri Heuil. 358. 

SYNANTHERE.E C. Rich, 
287. 

Syntherisma glabrum 
Sehrad. 595. 

Sirenia Andrz. 65. 
angustifolia Rchb. 64. 
cuspidata Rehb. 63. 
Ehrhartiana Andrz. 64. 
latifolia Andra. 64. 

TABLA ALFABETICA 

Syringa L. 395. 
suaveolens Menceh 230. 
vulgaris L. 393. 

a. violacea Dietr. 394. 
5. coerulea Dietr, 394. 
[. albiflora Dietr. 394. 
5. chinensis Willd. 394. 

Tagetes patula LL. 303. 
erecta IL. 309, 

TAMARISCACEAE Lindl. 48. 

Tamariscus germanicus 
Scop. 49. 

Tamarix lesv. 48. 

gallica L. 48. 
gallica Pall. 48. 

5. pyenostachys Led.45. 
germanica L. 49. 
Pallasii Desv. 45. 

Tamus |. 555. 

communis Î. 555. 
Tanacetum |. 3006. 

alpinum Schultz 316. 
boreale Fisch. 307. 
corymbosum Schultz 517. 
Leucanthemum Schultz 

SI l5 
macrophyllum Schultz 

si) TA 
Parthenium Schultz 317. 

rotundifolium DC. 516. 
serotinnum Sehultz 316. 
vulgare [. 300. 

8. erispum DC. 407. 
Waldsteinii Schultz 316. 

Taraxacum Juss. 350. 
corniculatum DC. 357. 

Dens-Leonis Desf. 357. 
Dens-Leonis DC. 357. 
glaucescens DU. 357. 
lanceolatum Poir. 558. 
leptocephalum Rehb. 355. 
officinale Wigg. 357. 

a. germanicum Koch 
DT, 
3. glaucescensKoch 357. 
7. alpinum Koch 357. 
d. levigatum boiss.357, 
=. lividum Koch 358. 
d. taraxoides Koch 
357. 

palustre DC. 358. 
serotinumn Poir. 350. 

Taxus 'Lournef. 597. 
baccata L. 557. 

Telekia Baumg. 295. 
cordifolia DU. 299. 
speciosa Baumg. 295. 

A 

Tephroseris angustifolia 
Sehur 520. 

Fussii Uriseb. 320. 
microrrhiza Sehur 319. 
stenophylla Schur 320. 
transsilvanica Schur 320. 

Tetragonolobus Scop. 176. 
siliquosus Roth. 176. 
siliquosus Grec. 175. 

Teucrium Î. 482. 
album Poir. 485. 
Chamsedrys L. 483, 
Chamapithys Li. 452, 
lanuginosum Hotbme g.483, 
Laxmanni ÎL. 452, 
montanum LL. 453, 

a. incanum Sehur 454. 
b. hirsutum Heldr. 454. 
c. Supinum hehb. 494. 
villosum Avuersw. 454. 

palustre Lam. 482. 
pannonicum A. Kern. 494, 
Polium L. 485. 

7. vulgare 485. 
3. angustifolium 455. 

prostratum Schur 484. 
pseudohyssopus Sehreb, 

452. 

salicifolium Li. 452. 
scordioides Schreb. 482. 
Scordium I.. 452. 
Scordium M. Bieb. 459, 

brevifolinm Vechtr. 
493, 

Scordium tree. 483, 
supinum Jacq. 453, 

Thalictrum Î.. 22. 
angustifolium Jacq. 24. 

4. stenophyllum Wimm. 
et Grab. 25. 
5. heterophyllum 
Wimm. et Grab. 25. 
*. laserpitifolium Koch 
5, 
„ peucedanifulium 

Griseb. et Sch. 25: 
angustifolium Li. 24, 
angustifolium Crantz 25. 
angustifolium Sehleehtd. 

ang. 25. 
acuilegifolium L. 22. 

2. pauciflorum Schur 25, 
DBauhini Spreng. 24. 
collinum Wallr. 23. 
collinum Urec. 25. 
elatum Murr. 24. 
flavum L. 25. 
flexuosum Bernh. 25. 
foetidum LI. 23. 
laserpitifolium Willd. 25, 

SI N= 
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Thalictrum Jucidum DC. 25, 
majus (Grec. 24. 
medium Jacq. 24. 
minus Baumg. 25. 
nigricans Jacq. 25. 
nutans Dest. 24. 
ruthenicum Ul. Hoit. 24. 
saxatile Sehleich. 23. 
simplex Li. 24. 
spurium Janka 25. 
transsilvanicum Schur 92. 

1 EREBINTIIACE.E Juss, 
Isle 

Thesium Î. 515. 
alpinum LL. 516. 
diusum Simnk. 516, 
elegans hochel 516. 
humile Auct. 516. 
intermedium Sehrad. 515. 
linophyllum L. 515. 
pratense br. 5l5. 
ramosum Hayne 516. 
rostratum Mert. et Koch 

516. 
simplex Velen. 516, 

Thlaspi L. 72, 
uffine Sehott 75. 
alliaceum L. 73. 
alpestre baumg. 
arvense IL. 72. 
bursa-pastoris Li. 174. 
cochleariforme Janka 73, 
campestre |. 15. 
dacicum Heuff. 75. 
Janke br. 13. 
Kovăcsii Heuft. 73, 
longiracemosus Sehur 75, 
perfoliatum L. 73. 
saxatile |. 15. 

Thrincia hirta Grec. 252. 
Thuya acuta Moneh 558. 

obtusa Maneh 535. 
oecidentalis LL. 535. 
orientalis LL. 558. 

Thymelea 'Tournef. 515. 
arvensis Lam. 515. 
Meșereum Scop. 515. 

Thymus ÎL. 459. 
acicularis Heuft. 462, 
Acinos |. 465, 
alpestris 'Tausch 460. 
alpicolus Schur 460. 
alpinus Baumg. 464. 
alpinus var. pulegioides 

Porc. 460, 
angustifolius Schreb. 461. 
carpaticus Celrk. 460, 
Chamsedris Fries 459. 
clandestinus Schur 460. 

„a 
[Ea] 

TABLA ALFABETICA 

Thymus co//inus M. Bieb, 
461. 

comosus Heult. 461. 
dalmaticus Freyn. 462. 
elabrescens Willd. 461. 
Jankae Celak. 462, 
lanuginosus hochel 461. 
marginatus A. Kern. 460. 
Marsehallianus Willd. 461. 

3. odoratissimus  lati- 
Jfolius A. Becker. 461, 

montauus W. et Kit. 460, 
nummularius M. Bieb. 461. 

3. hirsutior (rece. 461, 
pannonicus Auct, 461, 

7. odoratissimus hehb. 
4601. 

pannonicus var. b. Koch 
461. 
var. montanus Koch 
460. 

Patavinus Jacq. 464. 
pulchellus Schur 460. 
pulcherrimus Schur 460. 
pulcherrimus Sag. et 

Sehn. 460. 
Rocheliauus Celak. 461: 
Serpyllum Fries. 461. 
Serpyllum Sehlechtd. 

459. 
Serpyllum Fries 462. 
Serpyllum B. Li. 459. 

4. Chamedris Koch. 
459, 
m. vulgaris Rehb. 459. 
£. pulegioides Koch 
4100. 

5. atifolius Boiss. 460, 
var. montanus  Benth. 
460. 
DB. angusti/olius a. gla- 
brescens hehb. 461. 
d. PAnnonicus var. 3 
Koch 461. 
angustifolius b. linna- 
anus hehb. 462, 

suaveolens Sm. 465. 
transsilvanteum Schur 

461. 
vulgaris Î.. 462. 

nummularius Rehb. 
461. 

Zygioides Griseb. 462, 

TILIACEE Juss, 144. 

Tilia L. 144. 
alba W. et Kit. 145. 
argentea Desf. 145, 
cordata Mill. 145, 
europa Sim. 145. 

Tilia europe ş. IL. 145. 
flava Wolny. 146. 
grandifolia Ehrh. 146. 
intermedia DU. 145. 
microphwila Venten. 145 
obliqua Host 146. 
pallida Wierzb. 145, 
parvitolia Ehrh. 145. 

genuina Rehb. 145. 
5. întermedia Koch 
145. 

paucitlora Hayne 146. 
platyphylla Scop. 146. 
tomentosa. Maemneh 145. 

3. latibracteata 145. 
ulmitolia Seop. 145. 
vulgaris Hayne 145. 

Tordylium IL. 255. 
Anthriscus Li. 258. 
maximum LL. 255. 

Torilis Hoftm. 258. 
Anthriscus (mel. 258, 
helvetica (mel. 258. 
macrocarpa Giertn. 261 
microcarpa Bess. 255, 

Tormentilla erecta Li. 
cr 

reptans Li. 211. 
Tournefortia |. 495, 

Arguzia Rem. et Sch. 405, 
sibirica L. 405, 

Tozzia Ii. 442. 
alpina L. 442. 

Tragopogon [. 354. 
camvestris Bess. 855, 
floccosum W. et Rit. 555. 
major Jaeq. 554. 
majus £. stenophyllum 

Boiss. 555. 
orientalis Li. 554. 
pratensis Li. 854. 

2. tortilis G. Mey. 354, 
undulatum $. orientale 

DC. 354. 
Tragoselinum magnum 

Maneh 240. 
Tragus Hall. 594. 

racemosus Hall. 594. 
Trapa li 298. 

natans LL. 229. 
Tribulus I. 147. 

terrestris IL. 147. 
Trichera arvensis. Sehrad. 

281. 
arvensis var. purpurea 

Ul. Hoftm. 281. 
Trichodium alpinum 

Sehrad. 606. 
arenosum Sehur 606, 
caninum Sehrad. 606, 



Trichodium caninum tur- 
fosum Schur 606. 

transsilvanicum Schur 
606. 

Trifolium L. 167. 
agrarium L. 174. 

8. longipes Borb. 174. 
agrarium Poll. 174. 
alpestre ÎL, 167. 

î. brevifolium Boiss. 
168. 

armenium Uriseb. 170. 
arvense IL. 171. 

8. strictus Koch 171. 
aureum Poll. 174. 
badium Schreb. 175. 
Brittingeri Weintweber 

171. 
campestre Sturm 174. 
cespitosum Sturm 173. 

£. glareosum Ser. 175. 
conicum Kit. 171. 
diftusum Ehrh. 169. 
echinatum M. Bieb. 170. 
elegans Savi 173. 
expansum W. et Kit. 165. 
flexuosum Jacq. 165. 
fragiferum L. 172. 
frigidum Schur 169. 
glareosum Sehleich. 175. 
gracile Rehb. 171. 
hybridum IL. 173. 

3. elegans Boiss. 173. 
incarnatum $. Molineri 
DORUL 

levigatum Poir 175. 
macrorrhițum W, et Kit. 

167. 
medium I. 165. 
medium Grec. 165. 
Melilotus carulea L. 166. 

officinalis a. Li. 167. 
officinalis Ș. Li. 167. 
officinalis ş. L. 167. 

Molineri Balb. 171. 
montanum I.. 172. 
ochroleucum IL. 169. 
pallescens Schreb. 175. 
pallidum W. et Kit. 170. 
pannonicum Jacqg. 170. 

3. latifolium Schur 
170. 

palustris W. et Kit. 167. 
pratense LL. 169. 

3. heterophyllum Le). 
169. 
7. frigidum Gaud. 169. 

procumbens L. 174. 
3. minus Koch 174. 
a. majus Koch 174. 

Grecescu D. Dr. — C. 132%. 

PABLA ALFABETICA 

Trifolium pseudo procum- 
bens Gmel. 174. 

purpureum Lois. 171. 
reclinatum W. et Kit. 170. 
rcflexum DC. 170, 
repens LL. 172. 
resupinatum LL. 172. 
rubens I. 165. 
rubens Urec. 165. 
sarosiense Hazl. 105. 
scabrum IL. 173. 
scabrum ȘSehreb. 171. 
striatum LL. 171. 

8. macrodontum  Boiss, 
471. 

striatum 3. Koch 171, Ie 

strictum 8. elatum 175, 
suaveolens Willd. 172. 
supinum Savi 170. 
transsilvanicum ȘSchur 

169. 
Triglochin IL. 572. 

palustre IL. 572. 
Trigonella IL. 166. 

Besseriana Ser. 166. 
cerulea Ser. 166. 
monspeliaca LL. 166. 

Trinia Hoftm. 258. 
Henningii Hoftm. 239. 
Kitaibellii M. Bieb. 255. 
vulgaris var. 4. Hennin- 

git DC. 239. 
5. Henningii Koch 239. 

Triodia decumbens P. 
Beauv. 615. 

Tripleurospermum  înodo- 
rum Schultz. 515. 

Tripolium vulgare Nees 
292, 

Trisetaria alpestris Baumeg. 
614. 
Plavescens Baumg. 614. 

Trisetum alpestre P. beauv. 
614. 
alpinum Rem. et Seh. 

613. 
flavescens Baumg. 614. 
pubescens Rem. et Seh. 

615, 
tenue Ram. et Seh. 615. 
transsilvanicum Șteud. 

GI. 
varium Sehur 614. 

Triticum P. DBeauv. 639. 
estivum LL. 639, 
amyleum Șeringe 659. 
bromoides Wib. Gol. 
caninum Huds. 637. 
cereale Baumg. 659. 
cristatum Sehreb. 658, 

829 

Triticum cylindricum Cass. 
639. 

durum Desf. 639. 
elongatum Host 635. 
giganteum hoth. 658. 
glaucum Dest. 657. 
gracile DC. 631. 
gracile Brot. 631. 
hybernum LL. 659. 
intermedium Host 637. 
junceum 3. Sartorii Boiss,. 

GOT. 
panormitanum Bert. 626, 
pectinatum M. Bieb. 635. 
petraeum Vis. et Panc. 

GAT, 
pinnatum DC. 621. 
polonicum LL. 659. 
repens Li. 637. 
rigidum Sehrad. 638. 
Spelta L. 639. 

truncatum Wallr. 
turgidum LL. 659. 

3. compositum LL. 629, 
villosum M. Bieb. 635. 
virescens Pancici 637. 
vulgare Vill. 659. 

Trollius [. 37. 
europeus ÎL. 57. 

5. transsilvanicus 57. 
Tropwolus majus LL. 93, 
Iryphane Gerardii hehb. 

126. 
leptophylla Heuit. 127. 
recurva hehb. 127. 
verna heh. 126. 

(> În 

hole, 

Tulipa 'Tournef. 559. 
Piebersteiniana Rom. et 

Sehn. 559. 

Celsiana Henning. 559. 
pracox "Lenore 559. 
Oculus Solis St. Amm,. 559 
silvestris IL. 559. 

5. minor Ledeb. 559. 
3. Biebersteiniana 
Regl. 559. 

Tunica Scop. lUl. 
Haynaldiana Janka 101. 
illyrica Boiss. 101. 
prolifera Scop. ll. 
Saxifraga Seop. 101. 

Turgenia lIlofi. 255. 
latifolia Hoff. 255, 

Turritis |. 53. 
glabra IL. 55. 
hirsuta |. 54. 
sagittata Bextol. 54. 

Tussilago 'lournef. 259. 
alba L. 289, 

alpina L. 289. 
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Tussilago Farfara L. 289. 
hybrida L. 289. 
nivea Hoppe 290. 
paradoxa Retz. 290. 
Petasites L. 289. 
ramosa Hoppe 289. 

Thypha 'Tournef. 640. 
angustifolia L. 641. 
angustifolia 3. L. 641. 
latifolia L. 640. 
major Curt. 640. 
media Gmel. 641. 
minima Hoppe 641. 
minor Curt. 641. 
minor Smith. 641. 
nana Ave-Lall. 641. 

TyvPHACEAE |. |. Hilaire 
640. 

ULMACEE -Mirb. 514. 

Ulmus L. 514. 
campestris L. 514. 

a. vulgare Ledeb. 514. 
3. suberosa Koch 514. 
a. nuda Koch 514. 

ciliata Ehrh. 514. 
e[lusa Willd. 514. 
montana Sm. bl4. 
pedunculata Fouger. 514, 
suberosa Ehrh. 514. 

UMBELLIFERAE Juss. 936, 

Urachne grandiflora rin. 
(1938 
virescens rin. 605. 

Urtica LI. 517, 

dioica IL. 5l7. 

urens LL 5l?. 

URTICACEE Lindl. 517. 

Utricularia [. 452. 

vulgaris L. 452. 

UTRICULARIACEAE Endl. 
452. 

Uvularia amplexicauli:s 
Mill. 557. 
amplexifoliaa Li. 557. 

Vacearia pyramidalis FI. 
Wett. 103. 
vulgaris Host 105, 

Vaccinium Î.. 390, 
Myrtillus L. 390, 
Oxycoccos L. 391. 
uliginosum LL. 590. 
uliginosum Grec. 390. 

TABLA ALFABETICA 

Vaccinium Vitis Idea LL. 390. 
Valantia Cruciata L. 915. 
alpina Schur 275. 
glabra LL. 215. 

b. ramosa Rochel 275. 
pedemontana W. et Kit. 
215. 

VALERIANACEE Lindl. 284. 

Valeriana LL. 354. 
angustifolia 'Tausch 285. 
bijuga Simk. 285. 
cardaminis Sehur 985. 
dacica Pore. 285. 
dioica IL. 285. 

3. simplicifolia Rehb. 
286. 

Locusta a. ohtoria Li. 
286. 
5. dentata L. 28". 

mixta L. 286. 
montana LL. 284. 
officinalis L. 284. 

o. major Koch 284. 
2. collina Wallr. 285. 
6. minor Koch 285. 

officinalis Schlecehtd. 255. 
officinalis Grec. 285. 
procurrens Wallr. 254. 
sambucifolia Mikan. 355. 
simplicifola Kabath 286. 

5. oblonegifolia 286. 
sysimbriifolia Schur 285. 
transsilvanica Sehur 

tripteris ÎL. 255. 
3. heterophylla Paume. li p 2) =) 

285. 
Valerianella Poll. 2856. 

Auricula DC. 957. 
carinata Lois. 987. 
dentata Koch 257. 
eriocarpa Desv. 257. 
Morisonii DC. 287. 
olitoria Poll. 286. 
turgida DC. 286. 

Ventenaia avenacea Kel. 
615. 

Veratrum L. 572. 
album LL. 572. 
Lobelianum Bernh 572. 

VERBASCACEAE Barth. 494. 

Verbascum Î.. 494. 
ambiguum Grec. 429. 
austriacum Sehrad. 428. 
banaticum Sehrad. 427. 
Blattari-austriacum Grec. 

428. 
Blattaria L, 426. 

Verbascum Blattaria £. blat- 
tariforme Grec. 426, 

blattariforme (riseb. 
426. 

bracteosum Grec. 424. 
Brandza Franchet. 429. 
crenatifolium Boiss. 425. 
danubiale Grec. 426. 
Jloccosum W. et Kit. 

427. 
glabratum Friv. 429. 

3. Brandze Grec. 429, 
FHornemannii Wierzb. 

429. 
Kanitzianum Simk. et 

Walz. 427. 
leiostachyon Uriseb. 629. 
Lyehnitis L. 426. 
montanum Șehrad. 425. 
nigro-Lychnitis Sehied. 

429. 
nigrum LL. 428. 

3. thyrsoideum Qree. 
498. 
%. perramosum Borb. 
429, 
3. leucanthum Grec. 
429. 
7. ovatum Koch 429. 

orientale M. Bieb. 428. 
var. austriacum Koch 
428. 
3. tenui-tomentosum 
Lindem. 425. 

phlomoides T.. 425, 
3. nemorosum Rehb. 
425. 

phlomoides Grec. 425. 
plomoidi-austriacum 

496. 
pheniceum L. 480. 
Pseudo-Lyehnitis Schur 

427. 
pulehrum Velen. 426. 
pulverulentum Vill. 427, 
pulverulentum M. Bieb. 

497, 
repandum Griseb. 426. 
rugulosum Wild. 425, 
Schiedeanum Koch 429. 
Schraderi Mey. 425. 
speciosum Sehrad. 426. 
thapsiforme Sehrad, 425. 
Thapsus Li. 424. 
Thapsus Qrec. 425. 
ihyrsoideum Host 425. 
virens Host 498. 

Verbena 452. 
officinalis L. 452. 
supina L. 452. 



VERBENACELE Jus. 452. 
Veronica L. 455. 

acinifolia L. 441. 
agrestis DC. 441. 
agrestis Gr e. 442. 
alpina L. 440. 

var. integrifolia hehb. 
440. 

Anagalis L. 455. 
3. tenella Rehb. 455. 
*. anagalloides hehb. 
d. aquatica Bernh. 
455, 

anagalloides  Guss. 455. 
aphylla L. 457. 
arvensis |. 441. 

5. acinoides Schur 441. 
austriaca L. 437.. 
austriaca Jacq. 458. 

a. dentata Koch 437, 
Ș. pinnatifida Koch 
433, 

Bachofenii Heuft. 435. 
Baumgartenii hoem. et 

Sch. 437. 
Deccabunga L. 455. 
bellidioides L. 440. 
bellidioides Uiec. 457. 
Bihariensis A. Kern. 458. 
brevifolia M. Bieb. 459. 
Bungabecca Janka 440. 
Buxbaumii "Ten. 442. 
Chamiedrys L. 456. 
crinita Rit, 455. 
cristata Bernh. 439. 
dentata Sehmidt 457. 
depauperata W. ct Kit. 

437, 
didyma Koch 441. 
elatior M. Bieb. 459. 
foliosa W. eţ Kit. 459. 
fruticans Jacq. 440. 
grandis Fisch. 438. 
hederifolia L. 442. 
hybrida M. Bieb. 439. 
integrifolia Sehrank 440, 
Jacquinii Baumg. 437. 
latifolia L. 458, 
. crinita Grec. 458. 

latifolia Scop. 456. 
lanfolia Lam. 456. 

major Sehrad. 455. 
minor Schrad. 458. 

longifolia L. 439. 
8. transsilvanica Schur 
439. 
a. vulgaris Koch 43%. 

montana L. 436, 
multifida LL. 437. 

5. Jacquinii Grec. 437. 

TABLA ALFABETICA 

Veronica multitida +. Biha- 
riensis Urec. 458, 

var. tenuifolia Weimm. 
437, 

neglecta Schmidt 440, 
nivalis Schur 440. 
ofticinalis LL, 436. 
orehidea Crantz 439. 
persica Poir. 442. 
pctrea Baumg. 437. 
polita Fries. 441. 
prăcox All. 441. 
prostrata L. 457, 
Pseudochamodrys Jacq. 

435. 
romana Șelimidt 441. 
rotundifolia Schrank 440, 
saxatilis Scop. 440. 
scutellata L. 435, 
serpyllitolia L. 440, 

5. neglecta 440. 
7. major Baumg. 44. 
e. major Schur 440, 
d. Wo/fiana Schur 
440, 

spicata L. 459. 
5. subeanescens Schur 
39. 

var. cristata Schur 
459, 

spicata trec 440. 
spuria LL. 439. 
succulenta Schmidt 441. 
tenella Schmidt 455. 
tenella Grec. 440. 
tenuifolia M. Bieb. 457. 
Teucrium [. 438. 
Teucrium A. Kern 455. 
Tournefortii Gmel. 442 
triphyllos Li 441. 
urticitolia Jacq, 456, 
verna ÎL. 441. 

Vesicaria Lam. 05. 

erxca heut. 6». 
utriculata Heufl. 

Viburnum Î. 275. 
Lantana L. 278. 
Opulus L. 278. 

Vicia LL. 184. 
angustifolia Foxster 154. 

a. scgetalis 1854. 
Biebersteiniana Bess. 155 
cassubica L. 157. 
Cracea L. 188. 
dasycarpa Schur_ 185. 
dumetorum L. 157. 
elegans (uss. 188. 
Faba L. 18. 
Gerardii Jacq. 187. 
grandiflora Scop. 18. 
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Vicia grandiflora £. sordida 
Grec. 185. 
7. Biebersteiniana 155. 
a, Scopoliana Koch 
185. 

5. Kitaibeliana Koch 
185. 

hirsuta Koch 180. 
lathyroides IL. 184. 
lutea I.. 185. 
narbonensis LL. 186, 

var. serratifolia Ser. 
156. 

pannonica Crantz 186. 
5. purpurascens Stev. 
187. 

pisiformis IL. 157. 
pobwphylla W. K. 1858. 
polyphvlla Grec. 188. 
pontica Willd. 155. 
pseudo-Cracca  Auct, 

458. 
pseudo-villosa Schur 155. 
purpurascens DC. 157. 
sativa L. 185. 
sativa 3. segetalis Ser. 

184. 
segetalis Thuill. 154, 
sepium L. 186. 

5. subrotundata Ser. 
186. 
“7. oxyphylla Schur 186. 
a. vulgaris Koch 186. 
var. ovata Schur 186. 
var. microphylla Schur 
156. 

serratifolia Jacq. 186. 
silvatica L. 187. 
sordida W. et Kit. 185. 
sordida M. Bieb. 155. 
stenophylla Grec. 185. 
striata M. Bieb. 185. 
tenuifolia Roth. 158. 

6. stenophylla Boiss. 
188. 

var. laxvlora triseb. 
188. 

tetrasperma Monch. 
189. 

truneatula Fiseh. 196. 
varia Host 155. 
villosa Roth. 1857. 

3. glabrescens Koch 
1R8. 

Villlarsia nymphoides Vent. 
397. 

Vinca L. 396. 
herbacea W, dt Kit. 396. 
minor L, 396. 

Vincetoxicum Moench 395 
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VIOLACEZE Juss. 84. 
Viola L. 84. 

alba Bess. 85. 
5. scotophylla Grec. 85. 

alba Grec. 85. 
alpina Jacq. 87. 
ambigua W. et Kit. 54. 
arenaria DC. 85. 
arvensis Murr. 89. 

2. pygmiea Lindem. 89. 
“7. Ritaibeliana hom. et 
Schultz 89. 
var. hirsutior Auct. 59. 

austriaea A. Kero. 85. 
biflora L. 87. 
canina L. 86. 

5. montana Fries 86, 
canina DC. 86. 

3. silvatica Fries. 86. 
7. lucorum hehb. 86. 

collina Bess. 84. 
campestris M. Bieb. 54. 
danubialis Borb. 57. 
declinata W. et Kit. 858. 

5. Knechteli Grec. 85. 
7. major Grec. 88. 
var. montana Schur 
38. 
var. intermedia Șiuik. 
38. 

elatior Fries, 87. 
elatior var. latifolia 

Vand. 87. 
glauca M. Bieb. 8. 
heterophylla Schlechtd, 

88. 
var. gracilis Koch 84. 

hirta L. 94. 
5. vulgaris Schlechtd. 
84. 
var. 3. fragrans DC. 
84. 

Jovi Janka 84. 
lactea hehb. 86. 

Ș. pratensis 81. 
livida W. et Kit. 8. 
lutea Tratt. $8. 

a. saxatilis Rehb. 88. 
macedonica Auct. 89. 
microphylla Schur 88. 
mirabilis LL, 36. 

TABLA ALFABETICA 

Viola montana L. 56. 
. lactea DC. 

mutabilis b. intermedia 
et c. major Rochel 
88. 

nemoralis Kiitz. ȘT, 
odorata IL. 85. 

6. glabrior Stev. 85. 
austriaca Grec. 8. 

a. hirsutior Ștev. 55. 
5, Stevenii Bess. 85. 

persicifolia Sehkuhr 87. 
persicufolia Hurtm. 86. 
proecox Heuft. 85. 
polychroma A. Kewm. 59. 
prionantha Janka 84. 
pratensis M. et Koch 57. 
pumila Chaix. 87. 

6. ericetorum DC. 
Riviniana hRehb. 56. 
rothomagensis Borb. 58. 
Ruppii kehb. 87. 
saxatilis Schmidt 58. 
saxatilis violacea Wiesb. 

89. 
Schultzii Br. 97. 
scotophylla Jord. 55. 
silvatica Boiss. 86. 
silvatica Grec. 86. 
silvestris Kit. 86. 

5. Riviniana hehb. 56. 
stagnina Rehb. 86. 
stagnina Kit. 86. 
stricta Hornem. 87. 
suavis M. Bieb. 5. 
transsilvanica Schur 84. 
transsilvanica Sehur 85. 
tricolor L. 89. 

+ banatica Kir. 99. 
„ vulgaris Koch 89. 
arvensis Koch 89. 
alpestris DC. 29. 
saxatilis Koch 85. 

tricolor Schlechtd. 59. 
umbrosa Hoppe 84. 
Vandasii Velen. 87. 

Vinea p glutinosa Baumg. 

Viscaria h«hl 115. 
purpurea Wimm. 13. 
vulgaris Rehl 113. 

TORT 

Viscum 'Tournef. 515. 
album L. 515. 

Vitex Agnus castus IL. 452. 
Vitis L. 146. 

domestica 146. 
guinquefolia Hwtul. 146 
silvestris Gmel. 146. 
vinif. ra L. 146. 
vinifera  Schlechtd. 146. 

Vulpia (mel. 625. 
Myuros (mel. 625. 
pseudomyuros Soy-Willm. 

625. 
Waldsteinia Willd. 203. 

gevides Willd. 203. 
sibirica Auct. 203. 
trifolia Roch. 203. 
triloba Hornung 205. 

Wierşbickia macrocarpa 
Rehb. 125. 

Xanthium IL. 377. 
italicum Auct. 577. 
macrocarpum DC. 377. 
orientale L. 317, 
spinosum L. 377. 
Strumarium L. 377. 

Xeranthemum Less. 326. 
annuum LL. 326. 
cylindraceum  Sibth. 
396. 
radiatum Lam. 326, 

Xeroloma fotidum Cass. 
326. 

Zanichellia L. 645. 
major Boningh. 643. 
palustris var. major 

Koch 644. 
Zea L. 640. 

Mays L 640. 
/innia elegans Jacq. 305. 
Zostera L. 6045. 

marina L. 643. 
maritima Giertn. 643. 

ZYCOPHYLLACELE DC 146. 

Zygophyllum L. 146. 
Fubago L. 146. 
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24 la 'Thalictrum elatum Jacq, dupe Comana, adiţionaţi: Brăneşti 1. 

24 

26 

Th. angustifolium Jacq. dupe Comana, adiţionaţi: Brănești. 

Anemone ranunculoides Î.. dupe laşi, adiţion.: Dobroveţ2. 

Ranunculus polyanthemos LI. la fine, adiţion.: Dobroveţ. 

R. repens L. la fine, adiţionaţi: Dobrov&ţ, Codăe ti. 

Paonia romanica br. înainte de Băneasa puneţi: Bragadir3. 

Nasturtium pyrenaicum h. br, dupe Coziea, adiţion. : Bragadir, Zimnicea 

Barbarea vulgaris R. Dr. adiționaţi: Dobrovăț, Codăcşti. 

Dentaria bulbifera L. la fine adiţion.: Dobrovăț, Codăcşti. 

Erysimum exaltatum Anirz. dupe Bucureşti, adiţion.: Comana; 

E. diffusum Ehrh. dupe Chitila, adiţion.: Brănești, Pascrea; 

Viola hirta L. dupe Lehliu, adițion.: Dobrovăț, Codăeşti. 

V. odorata IL. £. glabrior Stev. adiţion.: Dobrovăț. 

V. silvestris Kit. dupe pădurea Paiu, adiţion.: Dobrovăț, Codăeşţi. 

Polygala major Jacq. înainte de Comana puneţi: Bragadir; 

Dianthus capitatus DC. dupe Craiova, adiţion.: Zimnicea, Bragadir; 

Silene venosa Gilib. dupe Severin, adițion.: Zimnicea, Bragadir; 

S. viridifiora L. dupe Comana, adiţion.: Brăneşti, Pasărea; 

Linum nervosum W. cet Kit. dupe Câmpulung. adiţion.: Zimnicea; 

Bragadir; RI | 

L. austriacum L. dupe Coziea, adiţion.: Zimnicea, Bragadir; 

Althea cannabina L. dupe Coziea, adiţion.: Bragadir; 

A. pallida W. et Kit dupe Caracăl, Popinzăleşti, adiţion.: Dragadir, 

Trifolium expansum W. et Kit. dupe Comana, adiţion.: Brăneşti, Puscrea ; 

Cornilla elegans Pancici adiţionaţi : pădurea Puserea. 

Orobus vernus IL. dupe Sinaia adiţionaţi: Brăneşti, Pascrea ; 

Prunus spinosa ş. dasyphylla Schur adițion.: Brăneşti. 

Potentilla alba IL. dupe Comana, aditionaţi: Brăneşti. 

Cratzgus monogyna Jacq. adiționaţi: Brăneşti, Paserea; 

C. pentagyna W. et Kit. dupe Periși, adiţion.: Brănești, Pascrea; 

ZEgopodium Podagraria L. dupe Comana, adiţion.: Pascrea; 

1 Brăneştii este în districlul Illov lingă Monăstirea Pascrea. 

2. Dobrovățu şi Codăeştii, localităţi în districtul Vaslui, 
3. Bragadiru şi Zimnicea în Teleorman. 
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264 la Cornus mas L. dupe Bucureşti adiţion.: Brănești, Pastrea; 

268 Asperula odorâta LI, adiționaţi: Codăeşti, Dobroveţ. 

277 Adoxa moschatellina IL. dupe Mogoşoea adiţionaţi: Paserea ; 

281 Knautia atrorubens Janka, dupe Caracăl, adiţion. :- Zimnicea, Bragadir. 

284 Scabiosa ochroleuca LI. $. /lavescens Griseb. et Sch. suprimaţi sino- 

nima: „$. /iavescens. 

287 Valerianella Morisonii DC. adiţionaţi: 

5. lejocarpa DU. prodr. 4 p. 627. V. dentata Poll. var. a. lejocarpa 

Koch syn. p. 575; Rehb. icon. germ. 12 fig. 1402. Fodia dentata Stev. 

in mem, de la soc. des natur. de mose. 5 p. 347; M. Bicb.f.t.c.3 

p. dl. — Diferă numa prin fructele sale glabre. Prin livedi. Bră- 

neşti, Pascrea. 

289 Tussilago Farfara IL. adiționaţi: Dobrovăț, Codăeşti. 

309 Achillea lanata Spreng. adiţionaţi: Bucureşti. 

D957 Jurinea mollis hchb. dupe Comana adiţionaţi : Brăneşti, Paserea. 

948 Centaurea jurineifolia boiss. adiționaţi: Zimnicea, Bragadir ; 

do Lapsana communis 6. glanduloso-pilosa Schur adiţion. : Comana. 

555 Scorzonera hispanica L. dupe Băneasa, adițion. : Brăneşti, Paserea. 

901 genul Mulgedium Cass. adiţionaţi : 

3. M, sonchifolium Vis. et Panciti pl. serb. rar. nov. dec. 3p. 5 

tab. 2 (1869)!; Velen. fl. bulg. p. 327. M. aureum C. H. Schultz- 

Bipont. în tt. ad Pancici. Lactucopis aurea C. H. Schultz-Bipont. 

ap. Vis. et Pancici loc. cit. p. 7 descriptum. Lactuca sonchufolia 

Pancici verz. der serb. willw. phanerog. p. 85 - non Willd. — €, Iulie, 

August. Prin păduri montane pe locuri pietrose. Munţii Mehedin- 

țului pe frontiera despre 'Termele-Mehadici la Haânca-Camenei pe 

virful Sușcului (leg. Dr. A. de Degen ann. 1897). 

Ariea geografică : Serbica, bulgariea, Banatu, Româniea. 
503 genul Crepis L. adiţionaţi: 

II. C. pulchra LI. spec. p. 1154; DC. prodr. 7 p. 160; Koch syn. 

p. 506; Ledeb, fl. ross. 2 p. 820; Poiss. fl. orient. 3 p. 846. Lap- 

sana pulchra Vill. pl. dauphin. 3 p. 163. Chondrilla pulchra Lam. 

eneyel. mâth. 2 p. 77. Phecasium pulchrum Rehb. icon. germ. 
vol. 19 tab. 80. — (O) Main, lunie. 'Teram glareoso-argilos cu ier. 

buri. Comuna pe lingă garduri şi pe lingă calea ferată. 

Ariea geografică: Europa medie şi australă pînă în Asica occi- 

dentulă. 

3609 Hicracium Bauhini Schult. adiţionaţi: Brăneşti, Paserea. 

369 H. pannonicum Nawg. et Pet. dupe Bucureşti, adiționaţi: Cumana; 

309 H. cymosum L. dupe Mogoşoea, adiţionaţi: Brăneşti, Paserea; 

397 dupe genul Lomatogonium Al. Braun. adiționaţi: 

4. SWERTIA L. gen. n. 321. 
I. S. perennis Î.. spec. p. 328; DC. prodr. 9. p. 132; Koch syn. 

p. 559; Rehb. icon. germ, vol. 17 tab. 3. Gentiana paniculata Lam, 
fl. fr. 2 n. 333 (1778). — , Iulie, Argust. Livedi alpine prin lo- 
cari mlăştinose. În Rartu la Piatra-Zîmbrului. 

405 la Echium rubrum Jacq. dupe Strihareţ, adiţion. Zimnicea, Bragadir; 
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407 la Pulmonaria mollissima A. Kern. dupe laşi, adiţion.: pădurea Drac- 

+ 

472 

470 

505 

516 

532 

542 

D543 

55 
Li 

— 

CI 5: - 

Li 

565 

D006 

DS4 

D835 

616 

;20 

şinei în Vaslui. 

Myosotis intermedia Link; dupe Stănişioara adiţion.: Zimnicea, Bra- 

gadir; 

Cuscuta europa LI. dupe Chitila, adiţion.: Comana; 

Linaria Elatine L. dupe Himnic, adiţion.: Zimnicea, Bragadir ; 

Latrzea squamaria IL. adiţion.: Zimnicea, Bragadir ; 

Salvia pratensis L. +. dumetorum Andrz. adiţion. : Dobrovăț. 

Galeobdolon luteum Huds. dupe Iaşi adiţion.: Dobrovăț. 

Stachys germanica I. 3. pseudolanata Schur adiţion.: Zimnicea, Bra- 

gadir. 

S. arenarizeformis Rouy, dupe Buztu, adiţion.: Dobrovăț. 

Marrubium peregrinum LI. dupe Giurgiu, Băneasa, adiţion.: Comana. 

Rumex palustris Smith, dupe Bucureşti, adiţion.: Comana; 

Thesium simplex Velen. dupe Herestrău, adiţion.: Brănești; 

Salix cinerea L. dupe Tărtășești, adiţion.: Brăneşti; 

Hydrocharis Morsus-rane [. adiţion.: Zimnicea, Bragadir. 

Orchis Morio LI. dupe Caracăl, adiţion.: Zimnicea, Bragadir; 

Crocus variegatus M. Bieb. adițion.: Dobroveţ. 

Tamus communis IL. dupe Mogoşdea, adiţion.: Paserea Brăneşti; 

Gagea lutea Ker. dupe Odobeşti, adiţion.: pădurea Dracşinei în Vaslui. 

Allium ursinum L.. adiţionaţi: Dobroveţ. 

Carex hirta [.. dupe Câmpulung, Stilpeni, adiţion.: Paserea, Brăneşti; 

C. silvatica Huds. adiţion.: pădurea Comana, însă rară. 

Melica picta (. Koch, adiţionaţi: Paserea, Brăneşti; 

Poa nemoralis [.. adiţionaţi: Pascrea Brănești: 

Id. să se suprime cu totul: 8. Poa vioiacea Dess. fiind trecută la Festuca pi- 

losa Hall. şi care figureză pe pagina 629. 

625 la Festuca pseudovina IHack. dupe Comana, adiţion.: Brăneşti; 

6492 

015 

Potamogeton lucens Î.. dupe var. £. acuminatus hRehb. adiţionaţi: 
; ) 

7. longifolius Gay in Poir. eneyel. meth. suppl. 4 p. 355 (1816) 

pro specie; Rehb. icon. germ. 7 fig. 10; Koch syn. p. 779. P.ma- 
crophyllus Woltang in Schult. mant. syst. veget. vol. 3 p. 358 

(1927) — Plantă cu totul immersă. Prin heleştevl de la Herestrău 

lîngă pod. 

Salvinia natans Hoff. adiţionaţi: Zimnicea, Bragadir. 
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Liniea 

ERORI TIPOGRAFICE 

În loc de: 

Phytolaceacez 
A. apenina Jacq. 
sepatele 
ete. 

L. spec. p. 227. 
iudumentul 
Medredinţi 
ovato-lanceolete 
Otht 
Bairamdeda 
S. uiiginosa Murr. 
M. musccsa LI, 
Wehlenb. 
Letea 
7. tennifolius 
V. saliva £. segetalis Ser. 
P. omarum Nest]. 
Schm. monogr. 
2-5-7 foliole 
faţa dorsală spatele glabră, 
7. repaceum DC. 
Caucalis littoraiis 
Galium ocrholeucum 
Inula dysenteriea |. 
uniglanduloeum 
numirile de Zenacetum 
Senecio ca/califormis 
ocuri 
aipină 
7. C. preudophrygia 

Trib. LONTODONIDEAE 
65. Podospermdm 

. glandiflorum DC. 
H. bfidum Koch 
35. pseudoboreale 

'Trib. ASCLEPIADACEE 
partaa 
V. sephyllifolia c. major 
Koch syni 
puncte purpurlii 
B. arhorescens Lam. 
bracteele au foi verdi 
quoad fl. banat. 

întruce 
etensien 
7 grade latitudine 
Ch:erophyllum demersum 

Corectaţi : 

Phytolaccacez 

A. apennina Jacq. 
sepalele 
etc. 
IL. spec. p. 927 
indumentul 
Mehedinţi. 
ovato-lanceolate 
Otth 
Bairamdede 
S. uliginosa Murr. 
M. muscosa LI, 
Wahlenb. 
Lotea 
%. tenuifolius 
V. sativa f. segetalis Sur, 
P. Comarum Nestl. 
Lehm. monogr. 
3-5-"7 foliole 
faţa dorsală olabră 
7. rapaceum DC. 
Caucalis littoralis 
Galium ochroleucum 
Inula dysenterica Li. 
uniglandulosum 
T anacetum 
Senecio cacaliaformis 
locuri 
alpină 
7. C. pseudophrygia 

Trib. LEONTODONIDEA 
65. Podospermum 

%. grandi/lorum 
H. bifidum Koch 
35. H. pseudoboreale 

Trib. ASCI.EPIADEAE 
partea 
V. serpyllifolia c. major 
Koch syn. 
puncte purporii 
B arborescens Lam. 
bracteele a foi verdi 
quoad pl. banat. 
puneţi virgulă duță cuvîntul: 

a-priori, 
întiu ce 
etesien 
7 grade longitudine 
Ceratophyllum demersum 

să se suprime virgula pusă dupe cuvintele: ce par a fi fost; 
iar pe linia 37 să se pună virgulă dupe cuvintele: în epoca 
actuală 

să se suprime virgula pusă dupe cuvintele : în care termometrul 
în loc de Dorochoiul şi Comândăreștii să se rectifice ast- 

fel: Dorohoiul, Comândăreștii 
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